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Seçimler sonras›
yeni dönem

3 Kas›m seçimleri öncelikle kitlelerdeki
hoflnutsuzluk birikimini bütün aç›kl›¤› ile
gözler önüne serdi. Amerikanc› düzen
partilerinin büyük bir bölümüyle a¤›r bir
seçim yenilgisine u¤ramas› bunun bir
ifadesi oldu. Özellikle hükümet partilerinin
karfl› karfl›ya kald›¤› sonuçlar, kitlelerin,
y›llard›r ‹MF direktifleri do¤rultusunda
izlenmekte olan emek ve halk düflman›
politikalar› nas›l bir tepkiyle
karfl›lad›klar›n› somut olarak ortaya koydu.
Parlamentoyu oluflturan partilerin u¤rad›¤›
bu hezimetin yan›s›ra seçimlere kat›l›m
oran›n›n bir önceki seçime göre belirgin
biçimde düflmesi, geçersiz oylar›n önemli
bir oran tutacak düzeyde yükselmesi ise,
kitlelerde seçimlere ve parlamentoya karfl›
büyüyen güvensizli¤in yans›malar› oldular.

Fakat oylar›n toplam da¤›l›m› ve
seçimlerin ortaya ç›kard›¤› yeni parlamento
bileflimi, kitlelerdeki bu hoflnutsuzluk
birikiminin herhangi bir bilinçli yön ve
yönelimden yoksun oldu¤unu da ayn›
aç›kl›kla ortaya koydu. Emek düflman›,
halk düflman›, tümüyle emperyalizmin ve
sermayenin istem ve ç›karlar›na dayal› bir
meclis bileflimini tasfiye eden 3 Kas›m
seçimlerinin ortaya ç›kard›¤› yeni meclis,
tüm bu aç›lardan eskisini aratmayacak bir
yap› ve bileflimdedir. Yeni meclis, t›pk›
önceli gibi, hükümet ve muhalefetiyle tam
olarak iflbirlikçi burjuvazinin hizmetindedir,
ayn› ölçüde Amerikanc›, ayn› ölçüde
‹MF’cidir. Yenisiyle eskisi aras›ndaki tek
fark; bir önceki meclise pratikte afl›r› bir
Amerikan uflakl›¤› ile elele giden floven
milliyetçi karakter damgas›n› vuruyorken,

yenisinin ayn› afl›r› Amerikanc›l›¤› bu kez
Tayyip’in AKP’si flahs›nda belirgin bir
dinsel gericilik kimli¤i ile
bütünlefltirmesidir.

Burada dikkate de¤er olan nokta, 3
Kas›m seçimleriyle yeni parlamentoya
girmeyi baflaran partilerin eskilerin izledi¤i
politikadan farkl› bir politikay› kitlelere
vaadetmeden bu sonucu elde
edebilmeleridir. Ne AKP ne de CHP
Amerikanc› kimliklerini gizlememifller,
uygulanmakta olan ‹MF program›na karfl›
ç›kmam›fllar, dahas› onu daha iyi ve etkin
biçimde uygulayacaklar›n› bile
söyleyebilmifller, Irak’a karfl› haz›rlanmakta
olan Amerikan savafl›na karfl› tek kelime
etmemeye özel bir özen göstermifllerdir.
Fakat bütün bunlara ra¤men her ikisi de
tüm bu politikalardan dolay› öteki
partilerden kopan kitlelerin oy deste¤ini
kendilerine çekmeyi baflarabilmifllerdir. Bu
önemli olgu, kitlelerin dar bir kesimi
d›fl›nda kalan büyük ço¤unlu¤unun
seçimlere yans›yan tepki ve öfkelerinin
sözü edilebilir bir bilinç ö¤esinden yoksun
oldu¤unu gösterir.

S›n›f mücadelesinde gerileme

 ve 3 Kas›m seçimleri

Son y›llar›n s›n›flar mücadelesi tablosu
›fl›¤›nda ele al›nd›¤›nda 3 Kas›m’›n ortaya
ç›kard›¤› bu sonuç flafl›rt›c› da de¤ildir.
‘90’l› y›llar›n ortalar›ndan beri s›n›f ve
kitle hareketi kendini yinelemekten ibaret
bir k›s›r döngünün içindedir. S›n›rl›
kesimleri kapsayan kitle eylemlili¤i ne



2  EK‹M  Sayı: 230

daha genifl kesimlere yay›labilmekte, ne de
art›k bizzat eyleme kat›lan kitlelerin
kendisine b›kk›nl›k verir hale gelmifl belli
biçimlerin d›fl›na taflabilmektedir. Zaman
zaman bunu aflmaya yönelik durumlar
belirmekle birlikte (‘99 yaz›nda, tabandan
gelen ve 17 A¤ustos depremini önceleyen
büyük iflçi hareketlili¤i örne¤inde oldu¤u
gibi), devrimci önderlik müdahalesinin
afl›r› c›l›zl›¤› ve sendika bürokrasisinin
baflar›l› manevralar› koflullar›nda, bu
olanaklar›n heba edilmesiyle sonuçland› ve
kitle hareketi yaflad›¤› k›s›r döngüyü
parçalayarak kendini aflmak gücünü bir
türlü gösteremedi.

Bu baflar›lamad›¤› sürece toplumsal
atmosferde ve giderek genifl kitlelerin
e¤ilim ve tercihlerinde belirgin bir
de¤ifliklik beklemek de hemen hemen
olanaks›zd›r. Bu son on y›l›n en önemli
sorunu olarak süregelmektedir. Emekçi
kitlelerin ileri kesimlerinin eylem gücü ve
yetene¤inin süregelen k›s›rl›¤› ile büyük
ço¤unlu¤u oluflturan geri kesimlerinin
genelleflen pasif tepkisinin kendine ilerici
bir yön bulamamas› aras›nda kopmaz bir
iliflki vard›r. Bu iliflki kavranmad›¤› sürece
olup bitenlere ak›l erdirmek olanakl›
olmaz. Seçim çal›flmas›yla ve parlamenter
hedeflere dayal› seçim bloklar›yla bu
durumu de¤ifltirebilece¤ini sanan reformist
solun görmezlikten geldi¤i temel önemde
gerçek iflte budur. ‹flçilerin ve emekçilerin
gündelik mücadelelerle bafllayan, giderek
politik bir zeminde yayg›nlaflan ve zaman
içinde dinamik bir seyir izleyen
mücadeleleri olmad›kça, bugünkü gerici,
kitlelerin genifl katmanlar›n› edilgenli¤e ve
kendi tepkilerini en geri ve bilinçsiz
biçimler içinde d›fla vurmaya yönelten
toplumsal atmosferi darbelemek de olanakl›
olmayacakt›r.

28 fiubat ve dinsel gericilik için

 uygun toplumsal ortam

Kitle hareketi iki seçim aras› dönemde
herhangi bir somut ilerleme kaydedemedi¤i
gibi durumu daha da kötülefltiren
geliflmelerle de yüzyüze kal›nd›. Bunlardan
ikisi özellikle önemlidir. Bunlardan ilki,

sendika a¤alar›n›n ve düzen solunun da
marifetiyle emekçi kitlelerin ilerici
kesimleri için tam bir tuza¤a dönüflen ve
onlar› sözümona “irticaya karfl›tl›k” ad›na
düzene yedekleyen 28 fiubat
müdahalesiydi. ‹kincisi ise kitlelerin en
ileri kesimleri ile solun herfleye ra¤men
devrimcilikte ›srar e¤iliminde olan gruplar›
üzerinde y›k›c›/tasfiyeci etkiler yaratan
Kürt teslimiyeti oldu.

3 Kas›m seçimleri bir kez daha somut
olarak gösterdi ki, 28 fiubat müdahalesi
dinci partiyi destekleme e¤ilimindeki
kitleleri bu tavr›ndan al›koyan herhangi bir
etkide bulunmam›fl, fakat yaln›zca
kitlelerin ilerici kesimleri için hala da
kurtulamad›klar› bir tuza¤a dönüflmüfltür.
Ordu eksenli bu gerici manevran›n
kitlelerin bilinci ve mücadelesi üzerindeki
y›k›c› etkisi bundan da öteyedir.

Bilindi¤i gibi, 28 fiubat sonras› dönem
ayn› zamanda solun devrimci kesimlerine
karfl› sistematik sald›r›lar›n
yo¤unlaflt›r›ld›¤›, kitle hareketinin aldat›c›
manevralar kadar sert önlemlerle de
dizginlendi¤i, kendini düzenin meflruiyetine
uyarlamaya çal›flan iflçi ve emekçi
eylemlerinin sonuçsuz b›rak›ld›¤› bir
dönem oldu. Fakat bu ayn› dönemde,
özellikle de a¤›r krizle karakterize olan
son üç y›lda iflsizlik, yoksulluk, hayat
pahal›l›¤›, gelir da¤›l›m›ndaki afl›r›
adaletsizlik had safhalara ulaflt›. Yaflam ve
çal›flma koflullar› h›zl› ve afl›r› ölçülerde
a¤›rlaflan, fakat buna hak arama
mücadeleleriyle karfl› koyamayan kitlelerin,
bu çaresizlik ruhhali ve edilgenlik
ortam›nda pasif tepkilerini geriye dönük
olarak sergilemeleri kaç›n›lmazd›.

Afl›r› sömürüyle elele giden afl›r› bask›
koflullar›n›n kitleleri edilgenlik içinde bir
çaresizli¤e, böylece dine ve dinsel gerici
ak›mlara yöneltti¤ini somut olarak 12
Eylül dönemi üzerinden biliyoruz. 28
fiubat sonras› da bunun kendi koflullar› ve
s›n›rlar› içinde yeni bir versiyonu oldu.
Bir yandan emekçi kitlelerin yoksullu¤un
ve periflanl›¤›n girdab›na itildi¤i, fakat hak
arama mücadelesinden de binbir yolla
al›konuldu¤u; öte yandan ise solun ya
ezildi¤i ya da demokratik hak ve
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özgürlükler için bile mücadeleye
giriflmekten geri duracak ölçüde terbiye
edilip uysallaflt›rd›¤› bir toplumsal ortam,
neredeyse kendili¤inden bir biçimde, gerici
ak›mlar›n boy vermesi için verimli bir
topra¤a dönüfltü.

Buradan bak›ld›¤›nda, sosyal ve siyasal
haklar bak›m›ndan emekçi kitlelere hemen
hiç birfley vaadetmeyen Tayyip AKP’sinin
baflar›s› daha kolay anlafl›l›r. Hele bir de
bu parti, bir yandan emekçileri bu duruma
düflüren düzenin egemen odaklar›
karfl›s›nda “ma¤dur”u baflar›yla oynam›fl;
öte yandan ise Türkiye’nin iç siyasal
yaflam›na yön vermekte büyük olanaklara
sahip ABD emperyalizminin tam deste¤ini
alm›flsa. Olaylar›n somut olarak da
gösterdi¤i gibi, ABD deste¤i almak çok
geçmeden Türkiye’nin iflbirlikçi büyük
sermaye çevrelerinin de deste¤ini almak,
hiç de¤ilse onlar taraf›ndan hay›rhah bir
tutumla karfl›lanmak anlam›na gelir. Erken
bir tarihten itibaren bizzat TÜS‹AD’›n
inisiyatifiyle kendini muhtemel bir AKP
iktidar›na haz›rlayan iflbirlikçi sermaye
çevreleri onun karfl›s›na da “laikli¤in
güvencesi” olar CHP’yi koydular. Böylece
kitlelerin geri kesimleri AKP ve ileri
kesimleri ise önemli ölçüde CHP üzerinden
denetim alt›na al›nmak istendi. Sonucun
pek de baflar›s›z oldu¤u söylenemez.

Kürt hareketinin yenilgisinin

 y›k›c›/tasfiyeci etkileri

S›n›f ve kitle hareketi üzerinde
geriletici bir rol oynayan ve toplumsal
atmosferi gericilik lehine a¤›rlaflt›ran ikinci
geliflmeye, Kürt hareketinin büyük tarihi
yenilgisine geliyoruz. O güne kadar s›n›f
ve kitle hareketini bir baflka yönden
s›n›rlam›fl olan Kürt hareketinin utanç
verici teslimiyeti, bunun toplumsal ortama
ve özellikle de sol harekete etkisi, s›n›f
mücadelesi dinamiklerine bir baflka önemli
darbe oldu. Kürt hareketinin teslimiyeti
burjuvaziye ve yönetenlere büyük bir
özgüven kazand›rd› ve devrimci hareketi
ezip etkisizlefltirmek üzere onlar› daha
pervas›z davran›fllara yöneltti. Hücre
sald›r›s›n›n bu dönemde gündeme

getirilmesi ve vahflete varan ac›mas›z bir
kararl›l›kla uygulamaya konulmas› bir
rastlant› de¤ildir.

Bu geliflmenin o güne kadar herfleye
ra¤men devrimcilik iddias›nda tutunmaya
çal›flan küçük-burjuva sol gruplar
üzerindeki tahrip edici etkisi yeterince
aç›kt›r. Devrime olan inançlar›n› ve buna
ba¤l› olarak özgüvenlerini zaten önemli
ölçüde yitirmifl olan bu gruplar, bir yandan
dayanaktan yoksun abart›l› umutlara konu
ettikleri bir hareketin iç karart›c› akibeti,
öte yandan ise devletin fiziki ve moral
aç›dan tam bir tasfiyeyi hedefleyen
sistematik sald›r›lar› karfl›s›nda güçten
düflüp her türden savrulmalara aç›k hale
geldiler. Kitle hareketinin gerçek
ihtiyaçlar›ndan ve devrimci bir kitle
hareketi gelifltirmenin sorunlar›ndan
giderek daha çok koptular ve böylece yeni
bir tasfiyeci girdab›n içine sürüklendiler.
Bu durum içlerinde baz›lar›n› fiziki
tasfiyeye, ötek baz›lar›n› reformist kampa
tutunarak ayakta kalmaya yöneltti. Bu
sonuç ise do¤al olarak s›n›f ve kitle
hareketine devrimci müdahalenin
imkanlar›n› daha da zay›flatt› ve s›n›f
mücadelesinin olumlu geliflim seyrini çelen
bir baflka etken oldu.

Yeni meclis iflbirlikçi burjuvazi

 ve emperyalizmin hizmetinde

3 Kas›m seçimlerinin ortaya ç›kard›¤›
parlamento tablosuna dönelim. Sahnede iki
parti var; tek bafl›na hükümet partisi AKP
ve tek bafl›na muhalefet partisi CHP. Daha
en bafltan bellidir ki, temel iktisadi, sosyal
ve siyasal sorunlar sözkonusu oldu¤unda
mevcut meclis gerçekte tek partiden
oluflmaktad›r. Bu aç›dan AKP ile CHP
aras›nda esasa iliflkin hiçbir fark yoktur.
‹kisi de iflbirlikçi büyük burjuvazinin ç›kar
ve ihtiyaçlar›n› herfleyin üzerinde
tutmaktad›r, ikisi de afl›r› Amerikanc›d›r,
ikisi de ayn› ölçüde ‹MF’ci, ayn› ölçüde
emek ve halk düflman›d›r. Bu konuda
aralar›nda ton fark› bile yoktur. Yeni
meclisin bu iki partisi iflbirlikçi büyük
burjuvazinin ve emperyalizmin, özellikle
de Amerikan emperyalizminin ç›kar ve
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ihtiyaçlar› neyi gerektiriyorsa el ve gönül
birli¤i halinde onu yapacaklard›r. Deniz
Baykal’›n hükümetle uyumlu bir muhalefet
çizgisini “yeni siyaset tarz›”n›n gere¤i
olarak sabah akflam övünme konusu
yapmas› gerçekte bunun kabulü ve
itiraf›ndan baflka bir fley de¤ildir.
(‹kiyüzlülü¤e ve aldatmaya dayal›
kokuflmufl burjuva politikas›n›n bu gedikli
aktörü zorunluluktan do¤an bir tutumu
böylece “yeni siyaset tarz›”n›n bir erdemi
gibi yutturmaya kalkmaktad›r.)

Bu çerçevede yeni hükümetin ve
meclisin uygulayaca¤› program, temel
çizgileriyle bir önceki hükümetin ve
meclisin tek parti halinde uygulaya geldi¤i
program›n kendisi olacakt›r. Ekonomide
‹MF reçeteleri, siyasette çerçevesi MGK’da
generaller taraf›ndan çizilen karar ve
uygulamalar, d›fl siyasette ise ABD
emperyalizminin ç›kar ve ihtiyaçlar›, bu
program›n ana çerçevesini vermektedir. Yeni
hükümet ve meclisin bu alanda eskisinden
fark›, bu çerçeveyi yeni duruma ve
ihtiyaçlara uydurmaktan ibaret kalacakt›r.

Meclisin ilk icraatlar› hükümet
partisiyle muhalefet partisi aras›nda göze
batan ölçülerdeki uyumu flimdiden gözler
önüne sermektedir. Bunu gölgeleyecek tek
alan, hükümetin çok geçmeden kendini
hissetirecek “irticai” giriflimleri ile
CHP’nin buna karfl› “laik rejim” bekçisi
olarak ortaya koyaca¤› muhalefet olacak.
Bu gerçekte muhalefet partisi olarak
CHP’nin tek muhalefet malzemesi, kitleleri
aldatmaya ve seçmen deste¤ini korumaya
yönelik tek manevra alan›d›r da.

Fakat burada sorun CHP’den de
öteyedir. Bu gerçekte düzen bekçileri ile
AKP aras›ndaki bir potansiyel gerilim
alan›d›r ve bununla kitleler bir kez daha
yapay bir kamplaflma içinde aldat›lmaya,
böylece düzen kanallar› içinde tutulmaya
çal›fl›lacakt›r. Yine de bu alandaki
sorunlar›n sökün etmesi ve düzen bekçileri
taraf›ndan bir gerilim alan›na çevrilmesi
için, AKP hükümetinin büyük burjuvaziye
ve emperyalizme yo¤un bir hizmetler
serisinin ard›ndan y›pranaca¤› bir zaman
evresini beklemek gerekecek. fiimdilik
AKP’nin tek bafl›na hükümeti bir handikap

de¤il, bulunmaz bir olanakt›r. Emperyalizm
ve iflbirlikçi burjuvazi için oldu¤u kadar
“laik” sermaye düzeninin gerçek bekçileri
için de.

ABD emperyalizmi hesab›na

 Irak’a karfl› savafl

Yeni hükümet ve meclisin
emperyalizme kölece uflakl›¤a ve ‹MF’nin
sosyal y›k›m program›na kal›nan yerden
devam edece¤ini söyledik. Buna iki
noktay› ilave etmek durumunday›z. ‹lkin,
‹MF program› geçmifli aflan bir kat›l›kta
uygulanacak; gerek borç çevriminin
gerekleri, gerekse AKP’nin kendini
emperyalizme ve büyük sermaye
çevrelerine be¤endirme kayg›s› kaç›n›lmaz
olarak bu sonucu do¤uracak. ‹kinci olarak
ise Türkiye ABD emperyalizmi hesab›na
Irak’a karfl› savafla kat›lacak.

‹lkinin ilk iflaretlerini, zaten hiçbir
zaman uygulanmayan “mali milad”›n
tümden kald›r›lmas›, özellefltirmelerin
h›zland›r›lmas› ve yeni ifl yasas›n›n tam da
büyük sermaye çevrelerinin istemleri
do¤rultusunda gündemlefltirilmesi üzerinden
flimdiden görmek mümkün. ‹kincisi ise özel
bir kan›t gerektirmiyor; seçimler sonras›nda
AKP yöneticileri defalarca ABD hesab›na
savafla girmeye duyduklar› e¤ilimi kabaca
d›fla vurdular. Kitlelerin dini duygular› ve
hassasiyetlerinin istismar›na dayal› bir
kimlik üzerinden siyasette güç olmaya
çal›flan AKP tak›m›n›n en belirgin özelli¤i,
islamc› kimlikten de önce afl›r›
Amerikanc›l›¤›d›r. Onlar bu konuda,
Amerikan emperyalizmine uflakça
sadakatiyle ünlenen kendilerinden önceki
hükümeti de aflacaklar ve kendi
uflakl›klar›n› ABD hesab›na emperyalist
savafla kat›lmakla taçland›racaklar.

Fakat onlar› bu alanda bu denli rahat
ve pervas›z davranmaya iten elbetteki bu
do¤rultudaki tercihin art›k devlet kat›nda
da kesinleflmifl bulunmas›d›r. Bu olmasayd›
e¤er, Türkiye’yi ABD hesab›na savafla
sokmak gibi temel önemde bir ad›ma
kalk›flmak onlar›n boyunu fazlas›yla aflard›.
(Tayyip seçimler sürecinde “bu konuyu
orduya soraca¤›z” diyordu, sorup ö¤renmifl
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olmal› ki konuya iliflkin olarak art›k olur
olmaz konufluyor). Bir yandan borç köleli¤i
üzerinden ABD’ye itiraz edecek
olanaklardan yoksunluk, öte yandan
ABD’nin ba¤›ms›z bir Kürt devleti kart›n›
baflar›yla oynayarak yaratt›¤› gerici
kayg›lar, devlet ve ordu kat›nda zaten c›l›z
ve inand›r›c›l›ktan yoksun olan itirazlar›n
da sonunu getirmifl bulunuyor. Türk
devleti, ülke topraklar›n boydan boya ABD
için bir savafl üssü haline getirmenin
ötesinde, ABD hesab›na Irak’a karfl›
emperyalist savafla bizzat kat›lacakt›r, bu
hemen hemen kesindir.

Bu durum, ‹MF güdümlü kriz
reçetelerinin iflçi s›n›f› ve emekçiler için
yaratt›¤› a¤›r iktisadi ve sosyal y›k›ma
yeni dönemde bir de savafl›n y›k›m› ve
faturas›n›n eklenece¤i anlam›na
gelmektedir. Ortada hiçbir neden yokken,
salt Amerikan dayatmalar›n›n bir sonucu
olarak ülkenin bir savafl maceras›na
sürüklenmesi, yaflanmakta olan krizi
boyutland›racak ve savafl›n çok yönlü
faturas› kitlelerin bugünkü hoflnutsuzlu¤una
yeni boyutlar ekleyecektir. Afganistan’da
iflgal gücü olarak bulunman›n ard›ndan
flimdilerde bir de böyle bir savafl›n içine
girmenin, dahas›, ABD’nin savafllar
zincirine bu denli dolays›z biçimde angaje
olman›n gündeme getirece¤i yeni
yükümlülüklerin, bu çerçevde muhtemel
yeni savafllar›n bugünden kestirilemeyecek
etkileri de düflünüldü¤ünde, ekonomik
krizin ve borç köleli¤inin Türkiye’yi içerde
ve d›flarda nas›l bir bata¤›n içine
sürükledi¤i daha iyi görülür.

Türkiye her aç›dan daha a¤›r
bunal›mlarla, daha derin çalkant›larla
yüzyüze kalaca¤› bir evreye do¤ru yol
al›yor.

Devrimci ç›k›fl ihtiyac› ve

 solun tablosu

Krizler içinde debelenen ve bunun çok
yönlü faturas›n› ac›mas›zca emekçilere
ödeten, böylece emekçi kitlelerin
hoflnutsuzlu¤unu ve bir ç›k›fl aray›fl›n›
zaman içerisinde daha da büyüten bir
düzen gerçe¤i var bugün orta yerde.

Kitlelerin hoflnutsuzlu¤u ve aray›fl› her
seferinde bir baflka düzen içi alternatife
yönelmekte, fakat bu k›sa süre içerisinde
büyük hayal k›r›kl›klar›na dönüflmekte ve
yeni aray›fllar gündeme gelmektedir.
Olaylar›n bu gidiflat› karfl›s›nda devrimci
bir ç›k›fl ve çözüm alternatifinin tafl›d›¤›
ola¤anüstü önem özel bir aç›klama
gerektirmeyecek denli aç›kt›r.

Böyle bir tarihi ç›k›fl ve çözüm
yolunun temsilcisi olmak iddias›ndaki bir
parti ya da hareketin en temel özelli¤i,
kurulu düzeni her bak›mdan aflm›fl bir
devrimci konum ve kimli¤e sahip olmak
olmal›d›r. Bu elbette kendi bafl›na yeterli
de¤ildir, fakat olmazsa olmaz kofluldur.
‹deolojisiyle, program›yla, takti¤iyle ve
örgütsel varl›¤›yla düzen karfl›s›nda
devrimci bir kimlik ve konuma sahip
olmayanlar›n düzene karfl› devrimci bir
alternatif olma, devrimci ç›k›fl ve çözüm
yolunu temsil etme iddialar› her türlü
dayanaktan ve ciddiyetten yoksun bir iddia
olmaktan öteye gidemez.

Burada bu hat›rlatma kuflkusuz bofluna
de¤ildir. Türkiye solunun genifl kesimleri
seçimler vesilesiyle ve hala düzenin
çözümsüzlükleri karfl›s›nda bir alternatif
oluflturma ihtiyac› üzerinde tart›fl›p
durmakta, fakat alternatif oluflturmaktan
sözettikleri bu ayn› düzenin gerçekte ne
kadar d›fl›nda durduklar› gibi temel önemde
bir sorundan da görüfl birli¤i halinde
özenle uzak durmaktad›rlar. Bu bir
bilgisizlik de¤il fakat tümüyle bir
ikiyüzlülük, bir ilkesizlik ve ideolojik
çürüme durumudur. Herkes gerçekte
herfleyi çok iyi bilmekte; fakat bir kesim
Kürt halk›n›n ulusal hassasiyetlerinden
do¤an bir oy potansiyelini parlamenter
hayallerine ve hesaplar›na dayanak yapmak,
destekçi konumundaki öteki bir kesim ise
böylece elde edilecek baflar›dan solculuk
ad›na teselli bulmak kayg›s›yla
susmaktad›r.

3 Kas›m seçimlerinin ortaya ç›kard›¤›
bu sol hareket tablosu hazin olmaktan
öteye ibret vericidir. Birbirini izleyen
yenilgilerin ürünü tasfiyeci süreçler
içerisinde devrimci kimli¤ini çoktan
tüketmifl, herfleyiyle düzenin icazetine
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s›¤›nm›fl baz› liberal sol çevreler (EMEP,
SDP vb.) ile; AB’cili¤i kimlik haline
getirmifl ve Amerikan emperyalizminin
bölgeye müdahalesinden bile yarar umacak
kadar sol de¤erler ve kayg›lardan kopmufl
bir Kürt hareketinin salt parlamenter
hesaplar ile kurduklar› ilkesiz bir reformist
blokun solun geriye kalan önemli bir
kesiminde yaratt›¤› afl›r› heyecan, bir
tükenmifllik tablosunun yans›mas›ndan
baflka bir fley de¤ildir.

Parlamenter budalal›k görünümündeki
bu kollektif ikiyüzlülük tablosunu daha iyi
anlamland›rabilmek için soruna bir de
düzen cephesinden bakal›m.

Devletin “›l›ml› sol” yaratma

alan›ndaki belirgin baflar›s›

Çifte yenilginin ‘80 öncesinin devrimci
ak›mlar›nda yaratt›¤› köklü kimlik
de¤iflimini, ehlileflip uysallaflarak düzenin
icazetine s›¤›nma tutumunu dikkatle izleyen
ve ‘90’lar›n ortas›nda devletin gizli fakat
gerçek anayasas› say›lan “Milli Siyaset
Belgesi”nde kayda geçiren düzen bekçileri,
do¤ald›r ki herfleye ra¤men devrimcilikte
›srar eden kesimlere iliflkin olarak da bu
deneyimden gerekli sonuçlar› ç›kartt›lar.
Herfleye ra¤men devrimcilikte ›srar eden ya
da bu çizgide tutunmaya çal›flan ak›mlara
yöneltilen sistematik bask› ve terör, bunun
bir uzant›s› olarak gündeme getirilen hücre
sald›r›s›, tümüyle bununla, ç›kar›lan bu
sonuçlarla ba¤lant›l›d›r. Devlet devrimci
ak›mlar› fiziken tasfiye olmak ya da
düzenin icazetine s›¤›narak ehlilefltirilen
solun (“Siyaset Belgesi”nin deyimiyle
“›l›ml› sol”un) bir parças› haline gelmek
alternatifleriyle yüzyüze b›rakmak
bak›flaç›s›yla hareket etti.

“Il›ml› sol” yaratma hedefi, ‘60’l›
y›llarda düzenin icazet s›n›rlar› içinde ve
dolay›s›yla ›l›ml› bir çizgide ortaya ç›kan,
fakat zamanla gerek dünyadaki geliflmelerin
gerekse içerdeki sosyal mücadelelerin etkisi
alt›nda devrimcileflen ve ‘70’li y›llar›n
yükselifli içerisinde önemli bir güç haline
gelen devrimci hareketi, bu kimli¤inden
ar›nd›rmak ve yeniden düzenin uysal bir
uzant›s› haline getirmek hedefinden baflka

bir fley de¤ildi. Bu süreç gerçekte 12
Eylül’ün ezme harekat›yla bafllad› ve
aradan geçen 20 y›l›n ard›ndan düzenin
elde etti¤i baflar›y› 3 Kas›m seçimlerindeki
sol hareket tablosu tüm aç›kl›¤› ile gözler
önüne serdi.

Sonuç, düzen bekçilerinin arzulad›¤›
“›l›ml› sol”un yeni kesimleri kapsayarak
büyümesidir. Geleneksel solun büyük bir
bölümünün ideolojik ve moral alanda
devrimci geçmiflle son ba¤lar›n› da köklü
bir biçimde kopar›p atmas›, yeniden ‘60’l›
ilk y›llar›n burjuva parlamenter hayallerine
dönmesidir. Geçtik devrim hedefinden
demokratik hak ve özgürlükler u¤runa
verilmesi gereken bir mücadelenin asgari
gereklerinden bile özenle geri duran;
devletin hassasiyet gösterdi¤i siyasal
sorunlara de¤inmekten özenle kaç›nan;
asgari bir anti-emperyalist duyarl›l›k bir
yana seçim bildirgelerinde emperyalizmi
kavram olarak bile anmaktan kaç›nan;
parlamentoya kapa¤› atmak u¤runa her
türlü ilkesizli¤i mübah gören, tümüyle
anayasal düfller ve de¤iflimler peflinde
ilkesiz ve omurgas›z bir reformist seçim
bloku karfl›s›nda gösterilen afl›r› heyecan
baflka ne anlama gelir ki?

Bu gerici oportünist cereyan daha dün
devrimcilik iddias› tafl›yan baz› ak›mlar›
do¤rudan etkisi alt›na alm›fl (böylece
tasfiyeci liberal cephe yeni kat›l›mlarla
genifllemifl), hala bu iddiay› tafl›yan öteki
baz›lar›n› ise utangaç destekçisi haline
getirmifltir. Devrim umutlar› k›r›lm›fl,
s›radan bir devrimci mücadele için bile
güçleri çoktan tükenmifl parti, grup, çevre
ve kiflilerin umutla sar›ld›klar› ilkesiz
reformist blok, gerçekte devletin 12 Eylül
sald›r›s›yla hedefledi¤i ve “Siyaset
Belgesi”yle bir “milli” hedef haline getirdi¤i
“›l›ml› sol” yaratma politikas›n›n somut
baflar› tablosundan baflka bir fley de¤ildir.

Bu, reformist ve parlamentarist yoldan
koparak devrim yolunu ülkülefltirmek gibi
son derece önemli bir tarihi rol oynayan
‘71 devrimcilerinin açt›¤› yoldan tümüyle
kopmak, bu tarihi mirasa ihanet etmek,
düzenin icazetine uyarlanm›fl bir solculu¤u
kimlik haline getirmek demektir. Bu, ‘60’l›
y›llardan itibaren sosyal mücadelelerin
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uygun ortam›nda edinilmifl ve biriktirilmifl
tüm ideolojik ve moral kazan›mlar›n
terkedilmesi demektir.

Sonu gelmeyen bunal›mlarla bo¤uflan ve
bunal›m ortam›nda kitleler önünde devrimci
ç›k›fl ve çözüm yolunu temsil etmenin ne
demek oldu¤unu da çok iyi bilen burjuvazi,
onun ad›na ülkeyi yöneten düzen bekçileri,
devrimci ak›mlar› ezme çizgisiyle tam da bu
sonucu elde etmek istiyorlard›. Yap›sal
karakterdeki zincirleme bunal›mlara çare
bulamayanlar, bunal›m ortam›nda tehlike
oluflturabilecek devrimci ak›m› bertaraf
etmenin çaresini pekala bulabilirlerdi.
Yenilgilerin ilk sonuçlar› çoktan görülmüfl
tasfiyeci etkileri, ‘89 çöküflünün yaratt›¤›
özel tarihi ortam›n elverifllili¤i, s›n›f ve
kitle hareketinin henüz kendini bulamam›fl
olmas› olgusu vb. etkenler onlar› bu konuda
fazlas›yla cesaretlendirdi ve do¤rusu
çabalar› fazlas›yla da sonuç verdi. ‹deolojik
olarak çürümüfl, politik ve örgütsel olarak
düzenin icazet sahas›nda kendisini hapsetmifl
bir sol hareket (büyük bölümüyle ‘70’li
y›llar›n devrimci-demokrat ak›mlar›ndan arta
kalan bir tortu!), bu alandaki baflar›n›n
somut bir tablosu olarak durmaktad›r bugün
orta yerde.

TK‹P konum ve misyonunun

bilincindedir

Türkiye’nin sürüklenmekte oldu¤u a¤›r
toplumsal bunal›m ve solun 3 Kas›m
seçimleri üzerinden yans›yan tablosu
›fl›¤›nda ele al›nd›¤›nda, TK‹P’nin temsil
etti¤i konum ve kimlik, bu konum ve
kimli¤in seçim sürecindeki somutlan›fl›
apayr› bir anlam ve önem kazanmaktad›r.
Burada sözkonusu olan niceli¤in boyutlar›
de¤il, fakat konum ve tutumun ilkesel ve
ideolojik niteli¤idir. Devrimci kimlik
sözkonusu oldu¤unda aslolan budur ve
bunu korumak, güçlendirerek sürdürmek
iradesinin gösterilebildi¤i yerde, öteki
herfley zamanla bunu tamamlayacakt›r.

Reformist cereyana karfl› TK‹P flahs›nda
ortaya ç›kan bu belirgin konum ve tutum
farkl›l›¤› kadar yeni kat›l›mlarla güçlenen
reformist solun seçimlerdeki tablosu da
hiçbir biçimde rastlant› de¤ildir. Devrim

hedefi ve sosyalizm davas› konusunda
samimiyetini koruyan her devrimci dönüp
komünist hareketin ilk ç›k›fl an›ndan
itibaren ortaya koydu¤u sol hareket
de¤erlendirmelerine yeniden bakmal›d›r.
Bunu yapt›¤›nda aç›kça görecektir ki, solun
bugünkü tablosu temel çizgileriyle daha o
günden aç›kça öngörülmüfltür. Hiç de
kehanetle de¤il fakat tümüyle yenilgiyi
izleyen bir muhasebe döneminde sol
hareketin ideolojik ve s›n›fsal aç›dan
bilimsel bir çözümlemeye tabi tutulmas›
sayesinde.

 Kendini yenilginin dersleri ›fl›¤›nda
ileriye do¤ru, daha da somut olarak,
marksist-leninist dünya görüflü ve iflçi
s›n›f› devrimcili¤i çizgisinde aflamayan her
sol parti ya da ak›m›n ya zamanla yok
olup gidece¤i ya da o günkü devrimci
kimli¤ini bile koruyamayarak zamanla
liberalleflip düzenin icazetine s›¤›naca¤›
tespiti ve uyar›s›, bu de¤erlendirmeleri
bafltan bafla kesen bir ortak çizgidir.
Aradan geçen 15 y›ll›k sürecin sol hareket
tablosu bunu somut olarak do¤rulam›fl
bulunmaktad›r.

Fakat o zamanlar bu de¤erlendirmeyi
ortaya koyanlar, temsil ettikleri yeni
ideolojik-politik çizgi flahs›nda (ki o
zamanlar baflkaca da bir fleyleri henüz
yoktu) Türkiye devrimci hareketinin
gelece¤ini temsil edecek, bu sayede
geçmiflin devrimci miras›n› ve
kazan›mlar›n› da yeni bir düzeyde,
marksist-leninist dünya görüflü ve iflçi
s›n›f› devrimcili¤i çizgisinde koruyup
gelifltirecek yeni bir hareketin do¤du¤u
iddias›n› da tafl›yorlard›.

TK‹P flahs›nda bu iddia da ete-kemi¤e
bürünmüfl, bütün aç›kl›¤› ile
do¤rulanm›flt›r. TK‹P’nin önünde bulafl›c›
bir cereyana dönüflen tasfiyeci ak›m
karfl›s›nda geçmiflin devrimci miras›n› daha
büyük bir güç ve kararl›l›kla savunmak ve
Türkiye’nin devrimci gelece¤ini
kucaklamak görevi durmaktad›r. Bu görev
olaylar›n Türkiye’yi sürükledi¤i çalkant›lar
ortam›nda apayr› bir anlam ve önem
kazanmaktad›r ve partimiz bunun tümüyle
bilincindedir.



Örgütsel cephedeki görevler ve
kadrolaflman›n öncelikleri

Y›llar›n örgütsel birikimi

ve Kurulufl Kongresi

Partileflme sürecimizin en önemli
birikimlerinden biri de kuflkusuz örgütsel
alanda yarat›ld›. Partimizin Kurulufl Kongresi
y›llar›n teorik birikiminin, ideolojik-
programatik alandaki geliflmemizin ve s›n›f
çal›flmas› alan›nda yakalad›¤›m›z düzeyin
yan›s›ra, elbette örgüt cephesinde yarat›lan
birikim, oluflturulan de¤erler ve maddi
kuvvetler üzerinden gerçeklefltirildi. Kurulufl
Kongresinin toplanma karar›n› konu alan
“Herfley Parti ‹çin! Herfley Parti Kurulufl
Kongresi ‹çin!” bafll›kl› bildirgede, örgüt
cephesindeki somut baflar› flu sözlerle ifade
edilmiflti:

“Örgüt cephesi bir baflka baflar› alan›d›r.
Türkiye’de ve dünyada üstüste binen iki
büyük yenilginin bunalt›c› ortam›nda,
tasfiyecili¤in kol gezdi¤i ve devrimcilikte en
iddial› gruplar› bile flu veya bu biçimde
etkisi alt›na ald›¤› bir özel tarihsel evrede,
komünistler, ihtilalci örgüt fikrinde büyük bir
kat›l›k göstermekle kalmam›fllar, onu pratikte
gerçeklefltirmede de büyük bir kararl›l›k
göstermifllerdir. Bugün bu cephedeki bilanço
da ortadad›r. Komünist hareket kendi öz
örgütsel kimli¤ini, birikimini, de¤erlerini, tüm
bunlar›n tafl›y›c›s› olan kadrolar›n› yaratmay›
baflarm›flt›r...” (Partileflme Süreci-1, s.268-69,
Eksen Yay›nc›l›k)

Partimizin Kurulufl Kongresi, do¤all›¤›nda
bir program ve tüzük kongresi olsa da, örgüt,
örgütsel iflleyifl ve kadro sorunlar› gündemine
de gerekli önemi veren bir tutum sergiledi.
Kald› ki neticede tüzük sorunu esas› itibariyle
örgütsel düzlemi ilgilendiren bir sorundur.
Tüzük tart›flmalar› incelendi¤inde görülecektir
ki, Parti tüzü¤ümüz uluslararas› komünist
hareketin ve Türkiye sol hareketinin tarihsel
örgüt deneyimlerinden ve yan›s›ra kendi
örgütsel süreçlerimizden gerekli elefltirel
dersler süzülerek oluflturulmufltur.

Tart›flmalar›n örgütsel ilkeler, örgüt yaflam›,
iflleyifli ve kadro sorunlar› konusunda hayli
zengin olmas› bundan dolay›d›r. Bu, tüzük
gündeminin tamam›yle örgütsel sorunlar
eksenine oturdu¤unun da bir ifadesidir. Parti
tüzü¤ümüzün kuru ve biçimsel formüller
y›¤›n› de¤il de canl›, dinamik ve sa¤lam
temellere oturan bir örgütsel yaflant›n›n
ihtiyaçlar›na yan›t olabilen bir ilkesel ve
hukuksal çerçeve ortaya koyabilmesi de bu
sayede baflar›lm›flt›r.

Kurulufl Kongresi, örgüt ve kadro
sorunlar›n› bafll› bafl›na bir gündem olarak ele
ald›¤› oturumlar›nda ise, daha çok kendi öz
süreçlerimiz, deneyimlerimiz ve sorunlar›m›z
üzerinde durmufltur. Tart›flmalarda, o güne
kadarki deneyimlerimiz irdelenerek örgüt ve
kadro sorunlar›na bak›fl›n ayr›nt›l› bir
çerçevesi ç›kar›lm›fl, sorun ve zay›fl›k
alanlar›, öncelikli görev halkalar› Partili
dönemin ihtiyaçlar›na göre yeniden
tan›mlanm›flt›r.

Kongre de¤erlendirmelerinin güncelli¤i

Halihaz›rda“Örgütsel Sorunlar” ismiyle
kitaplaflt›r›lm›fl da bulunan bu son derece
önemli tart›flmalar, tüm güncelli¤ini ve
önemini bugün de oldu¤u gibi korumaktad›r.
Bu yaln›zca ortaya konulan bak›flaç›s›n›n her
zaman için yol gösterici nitelikte oluflundan
da gelmemektedir. Daha da somut ve pratik
bir nedeni var bunun. Partili dönemin
örgütsel alandaki temel önemde görevleri,
gerek toplumsal nesnel süreçlerin zorlay›c›
etkilerinden, gerekse örgütsel omurgay› hedef
alan düflman darbelerinin yaratt›¤› maddi
tahribatlardan kaynakl› olarak, istenilen
düzeyde yerine getirilemedi. Bu hala da
gündemimizdeki sorundur ve bu çerçevede
Kurulufl Kongresi’nin yol gösterici
de¤erlendirmeleri hala da apayr› bir anlam ve
önem tafl›maktad›r.

Partimiz Kurulufl Kongresi’ni izleyen bir-
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iki y›l boyunca düflman darbelerinin  etkilerini
gidermekle u¤raflmak zorunda kald›. Kongrede
belirlenen “örgütsel darl›¤›   aflmak” görevini
yerine getirecek olan kadro çekirde¤ine
yönelmiflti söz konusu    darbeler. Kay›plar
sadece kadrolar›n önemli bir bölümünün tutsak
edilmesiyle s›n›rl› kalmad›. Zindanlara yönelik
sald›r›lar ve zindan direniflleri boyunca da
Parti önemli  bir kadro kayb› yaflad›. Fakat
bütün bunlar azim ve kararl›l›kla zaman içinde
telafi edildi.

Bütün bunlara ra¤men Partimizin bugün
büyük bir siyasal ve moral özgüvene sahip
olmas›, tam da son 4 y›l boyunca karfl›laflt›¤›
zorlu s›navlardan baflar›yla ç›kmas›
nedeniyledir. ‹deolojik-politik çizgimizin
sa¤laml›¤› zorlu dönemin geliflmeleri boyunca
yeniden ve yeniden s›nand›. Taktik
politikalar›m›z bütünlüklü faaliyette ald›¤›m›z
mesafeyle, toplumun ve s›n›f›n gündemlerine
yönelik müdahale çabas›n›n isabetlili¤iyle
do¤ruland›. Örgütsel omurgaya dair yap›lan
de¤erlendirmelerin hakl›l›¤›, kadrolar›n
düflman karfl›s›nda (gerek iflkencehanelerde ,
gerek mahkemelerde, gerekse zindanlarda)
sa¤lam bir devrimci-militan durufl
sergilemesiyle ispatland›. D›flar›da kalan
kadrolar, genel süreçlerin zorlu¤u ra¤men ve
darbeler karfl›s›nda y›lg›nl›¤a düflmeden,
örgütsel ve politik alandaki görevleri zaman
içinde gitgide güçlenen bir pratik baflar›
çizgisinde yerine getirmeye çal›flt›lar.
Örgütsel yaralar›n sar›lmas›, siyasal s›n›f
çal›flmas› alan›ndaki görevlerin yerine
getirilmesi çabas›yla içiçe baflar›ld› ve bugün
birçok noktada darbe öncesi düzey belirgin
biçimde afl›ld›.

Bu veriler, örgüt ve kadrolaflma alan›nda
önümüzde bekleyen görevleri baflar›yla yerine
getirebilmenin asli zemini konusunda bir sorun
olmad›¤›n› göstermektedir. Demek oluyor ki,
ideolojik, politik ve örgütsel çizgimizin
do¤rulu¤u, kuflkuya yer kalmayacak denli
ispatlanm›flt›r. Strateji ve taktiklerimiz, pratik
davran›fl çizgimiz mücadelenin seyri içinde
tekrar tekrar do¤rulanm›flt›r.

Kadrolaflma sorunu önceliklidir

O halde örgüt cephesindeki görevleri
yerine getirmek için yüklenece¤imiz halka ya
da halkalar nelerdir? Bu soruya verilecek ilk

yan›t kadrolaflma sorunlar› olacakt›r. Zira
kadrolar, do¤ru bir çizginin ve isabetle
saptanm›fl görevlerin baflar›yla hayata
geçirilebilmesinin tayin edici güçleridir. Tüm
tarihsel deneyimin ürünü temel önemde bir
görüfl ve gerçekliktir bu:

“Do¤ru politik çizgiye sahip olmak, bu
elbette ilk ve en önemli meseledir. Fakat yine
de yetersizdir. Do¤ru politik çizgi ilan
edilmek için de¤il, hayata geçirilmek için
gereklidir. Ama onu hayata geçirmek için,
Parti’nin politik çizgisini anlayan, bu çizgiyi
kendi çizgisi olarak benimseyen, bu çizgiyi
hayata geçirmeye haz›r, pratikte
gerçeklefltirmeye haz›r, bu çizginin
sorumlulu¤unu alabilecek, savunabilecek, bu
çizgi için mücadele edebilecek kadrolara,
insanlara ihtiyaç vard›r. Aksi halde do¤ru
politik çizgi ka¤›t üzerinde kalma tehlikesiyle
karfl› karfl›ya kal›r.” (Komünist
Enternasyonal’de Kadro Sorunlar› Üzerine,
s.146, ‹nter Yay›nlar›)

Kongrenin örgüt gündemi tart›flmalar›nda
kadrolaflma sorunlar›n›n önemli bir yer
tutmas›ndan anlafl›labilece¤i gibi, Partili
dönemin örgütsel görevlerinde öncelikli
yüklenme halkalar›ndan ilki kadrolaflmakt›.
Elbette ki kadrolaflmak, partimiz taraf›ndan
hiçbir zaman kendi içinde bir sorun olarak
ele al›nmad›. Kadrolaflma alan›ndaki baflar›y›
partinin genel ideolojik, politik ve örgütsel
yaflam›ndan ve mücadelesinden ayr› ele almak
olanaks›zd›r. Bu sorunun sa¤lam, sa¤l›kl›,
baflar›l› ve amaca uygun bir çözümü ancak
böylece olanakl›d›r. Partileflme sürecimiz,
ayn› zamanda, baflar›l› bir kadrolaflman›n
uygun zeminini yaratma sürecidir de. Gerek
EK‹M Konferanslar›nda, gerekse konuyla
ilgili temel metinlerde bu zemine önemle
vurgu yap›lm›fl, kadrolaflma temelinin
oluflturulmas›n›n sorunlar› enine boyuna ele
al›nm›flt›r. Kadrolaflman›n ancak s›cak
mücadele prati¤i içerisinde, sistemli, hedefli
ve istikrarl› bir siyasal s›n›f çal›flmas›
yürütülerek, çok yönlü bir e¤itimle
sa¤lanabilece¤i belirtilmifl, kadrolaflma
zemininin özlü bir çerçevesi çizilmifltir.
“Düflünen ve savaflan kadrolar” böyle bir
zemin üzerinden yetifltirilmifltir.

Kadrolaflma sorununu “temelde do¤ru bir
ideolojik-siyasal çizgi, yetkin ve baflar›l› bir
önderlik, do¤ru bir çal›flma tarz› ve nihayet
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devrimci bir içi örgütsel yaflam sorunu”
olarak ortaya koyan EK‹M 3. Genel
Konferans›, kadrolaflma sorununun temellerini
ve kadro politikas›n›n esaslar›n› da oldukça
özlü flekilde formüle etmiflti. Bu özlü
çerçeve, Kurulufl Kongresi’ne kadar olan
dönemde, kadrolaflmada önemli mesafeler
al›nmas›n›n, nihayet kuruluflu gerçeklefltirecek
örgütsel omurgan›n yarat›lmas›n›n k›lavuzu
oldu. Örgütsel cephede o güne kadar
yarat›lan birikim ve sa¤lanan önemli baflar›
elbette yetersizliklerin ve zay›fl›klar›n tümden
giderildi¤ini anlatm›yor. Nitekim Kurulufl
Kongresi haz›rl›k sürecini somut olarak
bafllatan bildirgede örgütsel sorunlar›n
önemine iflaret ediliyor ve bunun haz›rl›k
sürecinin en önemli halkas› oldu¤u özenle
vurgulan›yordu:“Bugüne kadar partileflme
süreci aç›s›ndan zay›f ya da yetersiz
kald›¤›m›z belli alanlar› çok özel bir tarzda
öne ç›kar›r, bu alan› özel bir yüklenme
konusu haline getirirdik. fiimdi infla sürecinin
son evresindeyiz ve do¤al olarak tüm
cephelere paralel biçimde yüklenmek
zorunday›z. Fakat illa da bir özel alana
iflaret etmek gerekliyse, bunun örgüt cephesi,
örgütsel yap›n›n h›zla geniflletilmesi ve iç
örgütsel yaflama çeki düzen verilmesi
oldu¤unu belirtmek durumunday›z.”
(Partileflme Süreci-1, s.273, Eksen Yay.)

Kongre öncesi haz›rl›k tart›flmalar›n›n ilk
gündeminin “Örgütsel Güvenlik Sorunlar›”
olmas› bu aç›dan rastlant› da de¤ildir.
Güvenlik sorunu, örgütsel yap›ya, yaflama ve
iflleyifle devrimci ilkeler temelinde çeki düzen
verilmesiyle do¤rudan ilintilidir. Tart›flmalarda
sorun bu aç›dan da ele al›nm›flt›r. Kongrede
örgüt, ifllerlik ve kadro sorunlar›, partili
dönemin gereklilikleri ba¤lam›nda ve o güne
kadar ki tüm sürecimiz, deneyimlerimiz,
çizgimiz irdelenerek ve gerekli sonuçlar
ç›kar›larak yeniden somutlaflt›r›lm›flt›r.
Dolay›s›yla örgüt ve kadrolaflma sorunlar›,
konuya dair do¤ru bir politik çizginin
olmamas› üzerinden de¤il, kadrolara düflen
sorumluluk üzerinden tart›fl›labilir.

Do¤ru bir ideolojik çizgiyi hayata
geçirecek, baflar›l› bir önderlik ve do¤ru bir
çal›flma tarz› gerçeklefltirecek ve devrimci bir
iç örgütsel yaflam› oturtacak olan, elbette
örgütsel omurgay› oluflturan kadro
çekirde¤iydi. Kurulufl Kongresi, kadrolaflmada

acil ve yak›c› görev olarak, mevcut “kadro
çekirde¤inin niteli¤inin güçlendirilmesi ve
niceli¤inin h›zla gelifltirilmesi ve bunun
siyasal s›n›f çal›flmas›, proleter s›n›f temeli
üzerinde yap›lmas›”n› saptam›flt›. “Kadro
çekirde¤imiz, partili kurucu kadrolar olarak
kendilerini ve faaliyeti örgütlemeyi
baflard›klar› ölçüde, önümüzdeki dönemin
görevlerini karfl›lanmas› mümkündür”
denilerek, bu görevin de gene mevcut kadro
çekirde¤inin omuzlar›nda oldu¤una iflaret
edilmiflti. Oysa biliyoruz ki, bu çekirdek
kongrenin hemen akabinde a¤›r darbeler ald›
ve bu Kurulufl Kongresi’nce örgütsel infla
sürecimizin ilerletilmesine iliflkin olarak
saptanm›fl görevlerin gerçeklefltirilmesini
geçici bir süre için zaafa u¤ratt›.

Bunu ›fl›¤›nda bak›ld›¤›nda, do¤al olarak
örgütsel cephedeki görevler esas› itibariyle
geçerlili¤ini bugün de hala korumaktad›r.
Örgütsel yeniden infla alan›nda gelinen yerde
anlaml› mesafeler alm›fl olsak da bu böyledir.
Yani örgüt ve kadrolaflma sorunlar› kongrede
tart›fl›ld›¤› haliyle, ortaya konulan somut
çerçevesiyle tüm güncelli¤ini korumaktad›r.
Keza bu alandaki görevler, halihaz›rda
örgütsel omurgay› oluflturan mevcut
kadrolar›n omuzlar›ndad›r. Bu görevlerin
yerine getirilebilmesi, bir kez daha yinelemek
gerekirse, mevcut kadrolar›n kendilerini ve
faaliyeti örgütleyebilmesiyle mümkündür:

 “Program-taktik-ilke ve de¤erlerimiz,
bunlarla birleflen bir merkezi önderli¤imiz
oldu¤una göre, etkin bir taktik önderlikten,
inisiyatifli bir yerel çal›flmaya ve stratejik
birimlerde derinleflen, fabrika hücrelerine
oturan bir birim çal›flmas›na kadar bütün
sorumluluk kurucu kadrolara düflmektedir.
Bu, her düzeyde (genel, mahalli, fabrika)
etkin bir politika üretimi, yarat›c› bir
inisiyatif, s›k› bir örgütçülük demektir. Partili
kadro politika yapabilen, parti politikas›n›
özgüllefltirerek yeniden üretebilen,
gelifltirebilen kadro demektir.” (Örgütsel
Sorunlar, s.181, Eksen Yay.)

Etkin bir siyasal çal›flma ve sa¤l›kl›

 bir örgütsel yaflam içinde...

Partileflme sürecinin çeflitli dönemlerinde
ifade edildi¤i ve kongrede de yinelendi¤i gibi
“kadrolaflman›n gerçek zemini etkin bir
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siyasal s›n›f faaliyetidir.” Bugün tümüyle
siyasal s›n›f faaliyetine odakland›¤›m›za, tüm
dikkatimizi ve çabam›z› buna hasretti¤imize
kuflku yoktur. Bölge organlar›nda yer alan
yoldafllar›m›z›n neredeyse tümü, s›n›f
çal›flmas›n› fabrikalarda konumlanarak
yürütüyor.

Fakat bu çabadan gerekli sonucu alabilmek
için bu kadar› yeterli de¤ildir. Her fleyden
önce organ faaliyetleri ifllevsel hale getirilmek,
düzene oturtulmak zorundad›r. Bu, periyodik
ve ihtiyaca yan›t veren organ toplant›lar›ndan
çal›fl›lan bölgeye sirayet etmeye, partinin
dönemsel-genel politikalar›n› bölgede
özgüllefltirmekten s›n›f›n özgün sorunlar›
üzerinden politika yapabilmeye, genel ve yerel
geliflmeleri izleyerek s›n›f kitlelerinin nabz›n›
tutmaya dek bir dizi görev demektir. Di¤er bir
deyiflle; “bu, kendi fabrikas›nda derinlemesine
ve kökleflen bir faaliyet yürüten ama kendini
bununla s›n›rlamay›p sektöründe, sendikas›nda
ve bölgesinde kitle önderi bir öncü devrimci
iflçi olarak kendini ve faaliyetini kuran ve
gelifltiren bir tarz demektir.” (age.)

Düzenli ve ifllevli bir organ yaflant›s›n›n
kurulmas›, mahalli önderlik düzeyine
yetkinlefltirebilmesi, halihaz›rda mahalli
komitelerimizde yer alan yoldafllar›m›z›n
ideolojik, politik ve örgütsel her alanda
yetersizliklerini gidermeleriyle, bütünlüklü bir
e¤itimi süreklilefltirmeleriyle mümkündür.
Kongrede e¤itim dört boyutlu olarak
tan›mlanm›flt›r:

 “Teorik e¤itim, klasik teori, art› program
e¤itimidir. Politik e¤itim, kadrolar›n hareketin
politik çizgisi, takti¤i, döneme iliflkin
görevleri temeli üzerinde e¤itimidir. Pratik
e¤itim, insanlar› mücadele içerisinde, do¤ru
bir çal›flma tarz›na dayal› yarat›c›, giriflken,
militan ve savaflç› bir pratik içinde
e¤itmektir. Örgütsel e¤itim, örgüt iç yaflam›
içerisinde e¤itmektir; elefltiri-özelefltiri,
demokrasi, disiplin, yoldafll›k, aç›kl›k, bütün
bu temeller üzerinden insanlar› e¤itmektir.”
(Örgütsel Sorunlar, s.32)

Bu e¤itimi hem kendileri için hem de
yeni güçler için gerçeklefltirecek özneler,
mevcut kadrolard›r. E¤itim, parti/organ
yaflam› üzerinden kolektif oldu¤u kadar her
bir yoldafl›n bireysel inisiyatifine dayal› da
bir sorumluluktur. Verili koflullar›m›zda
kolektif yönlendiricilik alt›nda bireysel çaba
çok daha fazla verilmek durumundad›r.

Örgütsel iç yaflama illegal ihtilalci
temellerde çeki düzen verilmesi, etkin bir
siyasal s›n›f faaliyeti ve bunlar üzerinden
bütünlüklü, sistematik ve kesintisiz bir e¤itim
çabas›; bunlar mevcut kadrolar›n kendilerini
ve faaliyeti örgütlemelerinin öncelikleridir.
Ayn› zamanda partili kadrolar›n
sorumluluklar›na iflaret etmektedirler.

Bu sorumluluklar›n hakk›n›, elbette ki
kendini tümüyle iflçi s›n›f› davas›na adam›fl;
ideolojik politik çizgiyi hiç de¤ilse asgari
düzeyde özümsemifl; kendisini örgütün asli
bir ö¤esi olarak gören ve bunun gereklerine
uygun hareket eden; örne¤in Parti
Tüzü¤ü’nde belirtilen haklar›n› kullanmay›
bilen, görev ve yükümlülüklerini yerine
getirme çabas›n› yaflam›n eksenine koyan,
sa¤lam bir devrimci militan kimli¤e sahip
partili kadrolar verebilir. Burada Partili
kadrolara atfen s›ralanan özellikler, kadro
kriterlerinin de asgari çerçevesidir zaten.

Bu temel çerçeveye ba¤l› olarak ve
toplam faaliyetimizin yetersizliklerinden yola
ç›karak, kadrolaflma sorununun öteki baz›
boyutlar›na ayr›ca de¤inmek mümkündür.

Kitlelerle yak›n iliflki ve

partinin çeper örgütlenmesi

Komünist kadro “kitlelerle en s›k› temas”
içinde olmal›, kitlelerle yayg›n ba¤lara sahip
olmal›d›r. Bu, ayn› zamanda “kitlelerin
ç›karlar› içinde erimek, kitlelerin yaflant›s›n›n
nabz›n› tutabilmek, ruh hallerini ve
gereksinimlerini bilmek” demektir. “Parti
örgütlerimizin önderlerinin otoritesi, kitlelerin
onlarda önderlerini görmesi, kendi
deneyimleriyle onlar›n önderlik yetene¤ine,
mücadeledeki kararl›l›klar›na ve
fedakârl›klar›na kanaat getirmesi üzerine
kurulmal›d›r.” (Dimitrov, Komünist
Enternasyonal’de Kadro Sorunlar› Üzerine
içinde, s.220)

Kitle çal›flmas›na a¤›rl›k vermek, bugün
siyasal s›n›f çal›flmam›z›n oldukça önemli bir
ihtiyac›d›r. Kitlelerle s›k› ba¤lar kurmaya,
bunlar› gelifltirmeye, kitlelere ve
mücadelelerine önderlik etmeye çal›flmak,
kadrolar›n hem kendilerini
yetkinlefltirebilmelerini hem de yeni güçlere
ulaflmalar›n› sa¤layacakt›r.

Parti örgütünün darl›¤› ancak kitle
hareketi içindeki öncü ve dinamik yeni güçler



kazan›larak ve örgütlenerek giderilebilir.
S›n›f›n öncü unsurlar›na hiç de¤ilse ulaflmak
için bile ›srarla kitlelerin içine gitmeliyiz.
Ama bunlar› gerçekten örgütlemek için, esnek
ve somut örgütsel biçimlere baflvurmak
gereklidir. Kongrede bu, çeper örgütlenmeleri
sorunu olarak formüle edilmifltir.
Tart›flmalarda da iflaret edildi¤i gibi, Parti
örgütü o aflamada kendi örgütlü çeperini
gere¤ince yaratamam›flt›. Halen de
yaratabilmifl de¤ildir. Partinin örgütsel
çeperini yaratmak, flekilsiz tek bir iliflkimiz
kalmayacak tarzda e¤itim gruplar›, çal›flma
komiteleri, semt gruplar› vb. çeper
örgütlenmelerine gitmek demektir. Bu
örgütlenmeler kazan›lan güçlerin e¤itilmesi ve
pratik çal›flma içinde yetifltirilmesi olana¤›n›
verecektir bize. Bu sayede ve buna paralel
olarak hem pratik faaliyet kapasitemiz
güçlenip geliflecek ve hem de partiye yeni
güçler bizzat bu çal›flma içinde
haz›rlanabilecektir. Bu bir yandan parti
örgütünün darl›¤›n› k›r›lmas› öte yandan
kitlelerle daha genifl bir iliflki a¤› anlam›na
da gelecektir. Bütün bunlara Kurulufl
Kongresi de¤erlendirmelerinde önemle iflaret
edilmifltir. Bu örgütlenmelerle kadrolaflma ve
parti örgütünü büyütme aras›ndaki iliflki
konusunda flunlar söylenmifltir:

"Devrimci örgüte kadro haz›rlama
zeminleridir çeper örgütlenmeleri, parti için
en verimli ve amaca en uygun kadrolaflma
alanlar›d›r. Bugünün çeper yap›lanmalar›
önemli bir bölümüyle gerçekte yar›n›n parti
birimleridir. Bu alandaki baflar›, gerçekte
partinin kendi öz örgütlenmesini ve parti
kadrosu niceli¤ini büyütme baflar›s›d›r.”
(Örgütsel Sorunlar, s.28)

Çal›flmada yarat›c› yerel inisiyatif

Örgüt ve kadrolaflma sorunlar›nda bir
di¤er önemli yetersizlik inisiyatif alan›ndad›r.
Yerel ve bireysel inisiyatifin önemine, bütün
görevlerin mevcut kadrolar›n omuzlar›nda
oldu¤unu belirterek iflaret etmifltik zaten.
Yerel inisiyatifin gelifltirilmesi ve politik
görevlerin omuzlanmas›nda inisiyatifli
davran›fl, döne döne vurgu yap›ld›¤› halde
halen de çal›flmam›z›n zay›f bir yönüdür.
Oysa Bolflevik Parti deneyiminde yerel
inisiyatifin tuttu¤u çok önemli yeri ve bunun
elde edilen tarihsel baflar›daki rolünü hepimiz

çok iyi bilmekteyiz.
Tarihsel deneyimlerin derslerinden en ileri

düzeyde yararlanma çabas› içindeki Partimiz,
en bafl›ndan beri yerel inisiyatifi gelifltirmeye
özel bir önem vermifltir. Çünkü Parti örgütü,
bulunduklar› alanlarda partiyi var eden,
sürekli olarak gelifltirip yayg›nlaflt›ran,
politikalar›n› hayata geçiren, önderli¤ini
gerçeklefltirmeye çal›flan inisiyatif sahibi yerel
organlar üzerinden yükselir. Ve Partiye,
“inisiyatif sahibi, mücadelenin en zor
flartlar›nda dahi yönünü kendi tayin
edebilecek insanlar gerek.” Partiye,
“mücadele hatlar›n›n daima en önünde
gitmeyi bilen, her duruma uyum sa¤layan ve
her türlü silah› kullanmay› ve onu duruma
göre de¤ifltirmeyi bilen insanlar gerek.”
(Komünist Enternasyonal’de Kadro Sorunlar›
Üzerine içinde, s.220)

Dimitrov’un sözleriyle söylemek gerekirse;
“inisiyatifi ele almay› bilmeyen ve ‘ben
yaln›zca bana söyleneni yapar›m’ fleklinde
karar veren, Bolflevik de¤ildir. Yaln›zca,
yenilgi anlar›nda kafas›n› kaybetmeyen,
baflar› anlar›nda flafl›rmayan ve kararlar›n
uygulanmas›nda sars›lmaz sa¤laml›k gösteren
birisi, gerçek bir Bolflevik önderdir.
Kadrolar, somut mücadele görevlerini
ba¤›ms›zca kararlaflt›rma ve bunun tüm
sorumlulu¤unu hissetme zorunlulu¤u ile karfl›
karfl›ya kald›klar›nda, kendilerini en iyi
flekilde gelifltirir ve yetkinlefltirirler.”

‹nisiyatifli davran›fl› gelifltirmek elbette her
bir Partili kadronun temel sorumlulu¤u olmakla
birlikte, bu sorun esasta do¤ru bir çal›flma tarz›
ve örgütsel iflleyifl sayesinde çözülebilir. Bu
kurumsallaflma, kolektif sorumluluk, bunlar
üzerinden demokrasi, disiplin, elefltiri-özelefltiri
vb. mekanizmalar›n çal›flt›r›lmas› demektir.
Kolektif sorumluluk görevlerin ve yetkilerin
paylaflt›r›lmas›n›, bu çerçevede iflbölümü ve
uzmanlaflmaya gitmeyi anlat›r. Partimizin bu
aç›dan olumlu bir davran›fl çizgisi, öteden beri
süregelen sa¤lam bir politikas› vard›r. Kadrolar
inisiyatifli davranabildikleri, sorumluluklara
partinin asli bir ö¤esi ve sa¤lam bir dava
adam› olarak sahip ç›kt›klar› her durumda,
Parti taraf›ndan gerekli yetkilerle de
donat›lmaktad›rlar. Mesele bunu ete-kemi¤e
büründürecek olan halihaz›rdaki kadrolarda
dü¤ümlenmektedir. Partili kadro, mevcut
görevleri yerine getirmek için illa bir örgütsel
talimat›, illa yetkiyle donat›lmay› bekleyemez.
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Parti önderli¤ini s›n›f ve emekçi kitleler içinde
gerçeklefltirebilmek, ancak sorumluluklar›n
bilincinde olan ve sorumluluk almaktan
korkmayan kadrolarla baflar›labilir.

S›n›f çal›flmas› zemini tayin

edicidir

Kadrolaflma sorununun kendi
özgüllü¤ümüzde öne ç›kar›labilecek baz›
boyutlar›n› irdelemifl olduk. Fakat kadrolaflma
alan›ndaki bütün sorunlar›m›z› ideolojik-
politik çizgimizin gereklerine uygun maddi
s›n›fsal zemine yaslanarak çözebiliriz. Bu,
iflçi s›n›f› içinde kadrolaflmak, örgütün
proleter belkemi¤ini sürekli olarak
güçlendirmek, kadro dönüflümünü s›n›f
çal›flmas› içinde sa¤lamak, örgütü fabrika
hücreleri temeline oturtmak sorunudur.

Özellikle EK‹M 3. Genel Konferans›
sonras›nda bu alanda hayli anlaml› mesafe
katettik. Fakat Parti örgütü hala de fabrika
hücreleri temeline kavuflabilmifl de¤ildir.
Bunun baflar›lmas›n›n yolu, birçok fleyle
birlikte ve özellikle s›n›f›n öncü ve dinamik
ö¤elerine ulaflmaktan, onlar› partiye
kazanmaktan geçiyor. S›n›f›n ve s›n›f
hareketinin verili durumu bu konuda elbette
zorluklar yarat›yor. Bu zorluklar ancak
sistemli, hedefli ve kesintisiz bir siyasal s›n›f
faaliyetini yeterlilikle örgütleyebildi¤imiz
durumda afl›labilecektir. O zaman her koflulda
dinamik iflçilere ulaflabilir, öncü kimliklerini
gelifltirerek mücadeleye çekebiliriz. ‹flçileri
ileri düzeyden kazanabilmek ise, onlar› dört
koldan, ideolojik-politik müdahaleyle, sosyal
iliflkilerle, kültürel-sanatsal faaliyetlerle
kuflatmay› gerektirir.

Gençli¤in devrimci enerjisini

 kucaklamal›y›z

Kadrolaflma kayna¤›m›z›n asli maddi
zemininin iflçi s›n›f› oldu¤u aç›kt›r. Fakat bu
toplumun öteki emekçi ve ezilen kesimlerinin
gözard› edilmesini gerektirmiyor. Bu ülkede
ö¤renci gençlik ve yoksul semt gençli¤i
devrimci mücadeleyi her zaman önemli
güçlerle beslenmifltir. S›n›f çal›flmas›na
zorunlu çubuk bükmelerin de bir sonucu
olarak bizim bu kayna¤› yeterince
de¤erlendirebildi¤imiz söylenemez. Oysa
gençli¤in devrimci aray›fllar›na da ancak

proleter sosyalizmi, somutta bu topraklarda
onun biricik temsilcisi olan Partimiz yan›t
verebilir. Fakat gençli¤i kazanmak, ondan
sürekli olarak mücadelenin ihtiyaçlar›na yan›t
verebilen kadrolar yetifltirmek, gene devrimci
temeller üzerinde yükselen bir gençlik
çal›flmas›yla baflar›labilir. Son y›llarda kendi
dinamikleri üzerinden kendini ve faaliyeti
örgütlemeye çal›flan, bu do¤rultuda önemli
mesafeler alan gençlik çal›flmam›z›n bu
ihtiyac›n karfl›lanmas›ndaki önemi ortadad›r.
Bu çal›flmay› politik ve örgütsel aç›lardan
güçlendirmek, partinin ihtiyaçlar›n›
karfl›layacak bir çizgide, yani sa¤l›kl›
devrimci temeller üzerinde geliflmesini
güvenceye almak Partinin görevidir.

Aç›k çal›flmada kazan›lan güçlerin

 çok yönlü devrimci e¤itimi

Parti örgütünün darl›¤›, her alandaki
çal›flmam›z›n partiye kadrolar yetifltirilmesi
perspektifiyle yürütülmesi üzerinden afl›labilir.
Aç›k alan faaliyetimiz, parti çizgisine uygun
temellere kavufltu¤u, geçmiflle
k›yaslanmayacak bir düzey yakalad›¤› halde,
bu noktada yetersizlikler tafl›maktad›r.
Partinin toplam faaliyeti ve genel etkisi
üzerinden yüzünü Partimize dönenlerin
baflvurduklar› ilk adres, ço¤u durumda legal
kurumlar›m›z olmaktad›r. Burada biriken
güçler, ancak örgütsel kimli¤in özel bir
tarzda gelifltirilmesi, bu alandaki çizgimizin
öncelikli bir e¤itim konusu haline getirilmesi
üzerinden kadrolaflt›r›labilirler. ‹llegal ihtilalci
bir partinin kadrolar›, düzen karfl›s›ndaki
konumlan›fl›na uygun bir örgütsel yaflant› ve
faaliyet içinde yetiflebilir. Dolay›s›yla,
olanakl› olan her çal›flma alan›nda organik
bütünlü¤ü sa¤lamak kadro kaynaklar›n›
gere¤ince de¤erlendirebilmenin temel bir
halkas›d›r.

Partimizin sa¤lam ve dinamik esaslara
dayal› devrimci bir tüzü¤ü, ideolojik-politik
çizgisine uygun sa¤lam bir örgütlenme ve
kadrolaflma politikas›, bu politikay› pratikte
gerçeklefltirebilecek bir kadro birikimi var.
Partinin kadrolardan istedi¤i, parti çizgisi ve
direktifleri do¤rultusunda kendilerini
yetkinlefltirmeleri, kendi alanlar›ndaki parti
çal›flmas›n› inisiyatifli ve yarat›c› bir biçimde
örgütlemeleri ve ilerletmeleridir. Parti
örgütünü gelifltirip yaymak büyük ölçüde
bunun baflar›s› ölçüsünde mümkündür.
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Gençlik hareketinin sorunlar›...

Gençlik gruplar› ve gençlik
örgütlenmesi

Gençlik örgütlenmesinin sorunlarını
tartıflırken öncelikle gençli¤in güncel durumu
üzerinde durmak gerekiyor. Çünkü hedefimiz
gençli¤i örgütlemektir. Onu duyarlılık
alanları, ilgileri, yaflamı algılayıflı, bizim
sorunumuzun temel tartıflma noktalarını
oluflturmaktadır.

Ancak gençli¤i tartıflırken bir bütün olarak
gençlikten bahsetmemiz de mümkün de¤ildir.
Burada muhatabımız ö¤renci gençlik kitlesi,
daha da darlafltırırsak üniversiteli gençlik
kitlesi olsa bile yine de böyle bir
bütünlükten bahsedemeyiz. Gerek toplumsal
konumları, gerek yaflamı algılayıfllarıyla
üniversiteli gençlik kitlesi farklı kesimlerden
oluflmaktadır. Lenin’in ö¤renci gençli¤i konu
alan temel önemde bir makalesinde belirtti¤i
gibi, üniversiteli gençlik içinde sınıflı
toplumun yapısı büyük oranda yans›maktad›r.

Üniversiteli gençlik içerisindeki bir takım
gruplar, sınıflar mücadelesi içerisinde,
izdüflümleri oldukları toplumsal kesimlerle
benzer bir siyasal tutuma ve konuma
sahiptirler. Elbette bu benzerlik üniversitedeki
“üretim iliflkilerinden” (!) de¤il, topluma
egemen üretim iliflkilerinin yarattı¤ı sınıfsal
konumlardan, bunlar›n farkl› s›n›flardan gelen
üniversite gençli¤ine de yans›mas›ndan ileri
gelmektedir.

Bu nedenle üniversiteli gençlik kitlesi için
belli sınıflamalar yapmak durumundayız.
Özellikle metropol üniversitelerinde okuyan
burjuva sınıfa mensup ö¤renci kitlesi burada
tartıflmamız dıflındadır. Orta ya da küçük-
burjuva kesimlere mensup ö¤renci kitlesi ise
yarı-aydın politik duyarlılıklarıyla hareket
ettikleri oranda ilgimizi çekmektedir. Son
olarak, emekçi sınıflardan gelme ö¤renciler
gençlik örgütlenmesinin temel unsurları ve
hedef kitlesidir.

Ancak yaptı¤ımız bu sınıflama tartıflmamız
açısından yeterli de¤ildir. Üniversiteli

gençli¤in emekçi sınıflardan gelme
kesimlerini bir de “yaflamı algılayıflları” ile
ele almak gerekecek. Tabii bunu yaparken
belli ayrıntılara takılmayaca¤ız. Çünkü
ayrıntılı bir bakıflla gençli¤i onlarca tabakaya
ayırabiliriz. Biz burada flöyle bir yaklaflım
üzerinden hareket edece¤iz:

- Burjuva ideolojisinin ciddi etkilerini
taflıyan genel gençlik kitlesi

- Belli bir ilericili¤e sahip olmakla
birlikte “alternatif” arayıfllarının sonuçsuz
kaldı¤ını düflünen ileri gençlik kitlesi

- “Alternatif”i sosyalizmde arayan
reformist, devrimci, komünist yapılarda
örgütlü genel olarak solcu bir kimlik tafl›yan
ö¤renci kitlesi

Yaptı¤ımız bu sıralama aynı zamanda bu
tabakaların nicel büyüklü¤ü ile de do¤ru
orantılıdır.

Genel gençlik kitlesi

Düzenin gençli¤e dair bakıflının bir
sonucu olarak sürdürülen yozlafltırma
saldırısını derinden yaflayan genel gençlik
kitlesi belki de yıllardan beri ilk kez bu
ölçülerde politikleflmifl durumdadır. Birbiri
ardı sıra geliflen siyasi ve iktisadi krizler
gençli¤in bu kesimini de etkisi altına almıfl,
sınırlı da olsa onları belli politik tartıflmalara
sevk etmifltir. Ancak genel olarak yaflanan
toplumsal hafıza kaybı veya bir baflka deyiflle
bir balı¤ı andıran hafızası nedeniyle, gençlik
halen geliflmeleri do¤ru bir biçimde
yorumlamakta büyük güçlük çekmektedir.
Ekonomi bölümü ö¤rencilerinin Kasım ve
fiubat krizlerini yorumlarken sahip oldukları
sı¤ düflünceler bu olguya flaflkınlık verici bir
veri sayılabilir. Herfleye karflın bu yaflananlar
olumludur. Devrimcilerin genel gençlik kitlesi
ile tıkanan iletiflim kanallarının böylelikle
yeniden açılabilece¤i bir döneme giriyoruz.
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Tüm bu iyi geliflmelere karflın gençlik
derin bir yozlaflma ve çürüme yaflıyor. Yaygın
umutsuzlukla bir süre sonra ilerici rolünü
yitiriyor. Gelece¤e ba¤lanan umutların
tükenmesiyle bananecilik de artıyor.
Alternatifsiz kalan gençlik yı¤ınları kifliliksiz,
sinmifl, çıkarcı bir yaflamı “tercih” ediyorlar.
Düzenle kurdukları ba¤lar güvensizlik
nedeniyle incelse de bu ba¤lardan
milyonlarcasına sahip olan gençlik yı¤ınları
için düzen karflısında tutum almak güç
görünüyor.

‹leri gençlik kitlesi

Bu kesim genifl bir gençlik örgütlenmesinin
gerçekleflebilmesi için harekete geçmesi/
geçirilmesi gereken, safları oldukça kalabalık
bir gençlik bölü¤ünü ifade ediyor. Bu nedenle
bu kesimin içinde bulundu¤u durum bizi özel
olarak ilgilendiriyor. ‹leri gençlik kitlesinden
bahsederken de¤inilmesi gereken temel
noktalardan birisi bu kesimin büyük bir
bölümünün bir takım gençlik örgütlenmelerinde
bir dönem çalıflan, çevresinde duran ya da
etkinliklerine katılan ö¤rencilerden olufltu¤u
gerçe¤idir. 1 Mayıslar’da, büyük emekçi
mitinglerinde, 6 Kasımlar’da tüm gövdesiyle
ortaya çıkan bu gençlik kesiminin “alternatif”
arayıflı aslında sürmektedir.

Elbette burjuva düzen gençlik üzerindeki
dejenerasyonu bu kesimi de etkilemekte,
onların giderek bu eylem ve etkinliklere de
katılmaktan geri durmalarını sa¤lamaktadır.
Tek baflına bu dejenerasyon de¤il, bir dönem
içinde yerald›klar› hareketlerin hatalı, zaaflı
tutumları ya da hareketlili¤in engellenemez
dibe vuruflunu sadece izleyebilmifl olmaları
gerçe¤i de bu kesimin örgütlülükten uzak
durmasında önemli bir etkendir. Böyle bir
sürece katılmıfl her genç mutlaka sosyalizm
“düfl”ünden etkilenmifl, dahası ona inanmıfl,
ancak yafladıkları üzerinden bunun hofl bir
ütopya oldu¤u kanaatine varmıfltır. De¤ilse,
sosyalizm için mücadele etmenin getirdi¤i
bedelleri ödeyememek, bir dönüflüm
sa¤layamamak onu mücadelenin dıflına
itmifltir.

Elbette bu kesimin tümü örgütlülüklerin
“döküntülerinden” oluflmuyor. Üniversiteye
henüz gelmifl ö¤renciler genel toplumsal-siyasal
geliflmelerden etkilenmektedirler. Bu etkilenme

onları bir fleyler yapmaya do¤ru itmektedir de.
Ancak karflı taraftan esen büyük faflist dalga,
baskı ve toplumsal muhalefeti ezmeye dönük
uygulamalar onları geriye itmektedir.
Kendilerini bu güçlü dalga karflısında kuvvetli
hissedebilecekleri bir örgütlülü¤ün
yaratılamamıfl olması; daha da kötüsü, yer
almayı düflündükleri örgütlülüklerin düflünsel
veya örgütsel darlıkları, onları aktif
mücadelenin dıflına itmektedir.

Yapılması gereken; ihtiyaç duyulan
“alternatifi” yaratabilmektir. Elbette bu
alternatif onlarla birlikte yaratılacaktır.
Önemli olan bir yerden, do¤ru bir noktadan
ifle bafllamaktır. Gençlik hareketinin çıkarları
için do¤ru bir tarzda çalıflılabildi¤i ölçüde
gençli¤in bu kesiminin daha ileri unsurlarının
mücadeleye katılabildikleri görülmektedir.
Hatta her türlü örgütlenmenin gençli¤in bu
kesiminden beslenebildi¤i yerde, do¤ru
yöntemin hedefine ulaflmaması için hiçbir
neden yoktur.

Bu son de¤erlendirmeyi yaparken
kayg›m›z çubu¤u özneye bükmektir. Bugün
ihtiyaç budur. Ancak bilinmelidir ki, ö¤renci
gençlik hareketinin her ne kadar kendine
özgü dinamikleri olsa da, tutarlı ve sürekli
bir mücadeleyi ancak iflçi sınıfının
önderli¤inde gerçeklefltirebilir. Özellikle de
günümüz koflullarında, toplumsal muhalefet
dinamiklerinin tam bir suskunluk yafladı¤ı bir
dönemde ö¤renci gençlik hareketinin iflçi
sınıfının açaca¤ı yola daha büyük bir ihtiyaç
duydu¤u açıktır. Ö¤renci hareketi de buna
açıktır. Uza¤a gitmeye gerek yok; yakın
dönemin iflçi-emekçi eylemlerine gençli¤in
katılımı oldukça yüksektir. Gençli¤in siyasal
süreçleri dikkatle takip eden bu kesimleri
sınıf hareketine büyük bir yakınlık duymakta
ve onu ilgiyle izlemektedirler.

Örgütlü gençlik kitlesi

Gençli¤in bu kesimi için genifl bir
de¤erlendirme yapmaya gerek yok. Gençlik
örgütlenmesinin sorunlarını ilerde yakından
tartıflmaya baflladı¤ımızda görece¤iz ki,
sorunun bir parçasını da gençli¤in bu kesimi
oluflturuyor. Gençli¤in bu kesimi birbirinden
farklı yapılara sahiptir. Ancak genel olarak
flunlar söylenebilir.

Gençli¤e iliflkin tartıflmalarda bu kesim
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için aydın/yarı-aydın tanımlamasının
kullanılmasına karflın, bu kesimde
“okumamak” yaygın bir e¤ilim olarak ciddi
bir problemdir. Bunun oldukça farklı
nedenleri var. Ancak ortaya çıkan sonuç
gerçekten vahimdir. Devrimci teoriye olan
ilgisizlik hat safhadadır. Kendine “aydın”
yetifltirme misyonunu yükleyen S‹P-TKP gibi
bir ö¤renci partisi için bile durum afla¤ı
yukarı budur. Sonuç; yayg›n kan›n›n aksine
bugünün solcular› pek de okumuyorlar!

Yaflanan örgütsel darlık, bilinç eksikli¤i,
do¤ru bir politik yönlendirmeden yoksunluk,
ortak kiflilik yapısı gibi nedenleri olabilecek
bir baflka sonuç da; gençli¤in ileri kesimleri
dahil olmak üzere, genel gençlik kitlesine
karflı ilgisizlik, umarsızlık ve bir süre sonra
nefrete dönüflebilecek önyargıdır. Artan
baskının illa karflılık bulması gerekti¤ine dair
tamamen bilimdıflı ancak içgüdüsel inancın
bir sonucu da olabilecek bu durum,
örgütlülüklerle genel ö¤renci kitlesinin arasını
daha da açmaktadır. Birkaç kere denenen
“kitlelere gitme” deneyiminin olumsuz
sonuçları çabuk yorulmalara, kolaycı anlayıfl
ve pratiklere yol açmaktadır.

Sonuç tembellik içinde bir bekleyifltir.
Yapılan afifllerdeki, da¤ıtılan bildirilerdeki
ça¤rılara kulak asmayan gençlik lanetlenir.
Ele geçirilen bazı sınırlı olanaklar da bu
güdük anlayıfl nedeniyle heba edilir. Özellikle
dar örgütlenmeler bir süre sonra kapalı devre
küçük-burjuva bir yaflam alanı olufltururlar.
Bu yaflama müdahale etmeye kalkınca da
tutuculaflırlar.

Bu bakıfl ve prati¤in tersi bakıfl ve
pratikler ise sonuç alıcıdır. Gerçek ve sürekli
“kitle çalıflması” sonuç alır. Birçok örnek
verilebilir. Daha sonra ayrıntılı olarak
tartıflılaca¤ı için bu konuyu flimdilik
geçiyoruz.

Gençli¤i örgütleyeceklerin prati¤i

Genel olarak örgütlenecekler üzerinde
durduk. fiimdi devrimci bir gençlik hareketi
yaratma iddiasına sahip olanlara bakalım.
Kitlesel devrimci bir gençlik hareketi
yaratabilmek, bu hareketin temel sorunlarından
olan örgütlülük sorununu açıklı¤a
kavuflturabilmek, görevlerimizi sa¤lam bir
temele oturtabilmek için bu alanda çalıflan

di¤er anlayıflları da ele almak durumundayız.
Burada yapaca¤ımız de¤erlendirmelerde
tekrarlara düflmemek için belli noktaları
sonraki bölümlere bırakaca¤ız. Yayınlarımızda
da sık sık yaptı¤ımız de¤erlendirmelerle
beraber düflünülmek kaydıyla, burada daha çok
bu grupların pratikleri ve güncel durumları
üzerinde duraca¤ız.

Devrimci gençlik grupları:

Nicelikleri ve nitelikleri son yıllarda
oldukça düflen bu grupların güncel durumu
dar pratikçili¤i aflmıyor. Herfleye ra¤men
ciddiye alınıp de¤erlendirilebilecek bir grup
var: Özgür Gençlik. Di¤erleri bırakın bir
varlık göstermeyi, politik öncülük adına
yaptıkları fley sürüklenmenin ötesine
geçmiyor. Ço¤u bunu bile yapamıyor.
Bazıları ise bu sürüklenmeyi reddederek
kendilerini sözde entellektüel geliflim
sa¤lamaya ya da ideolojik mücadeleye
adıyorlar (Özgür Düflün dergisi-Partizan
gençlik).

Öncesinde irili-ufaklı birçok çevrenin
etkileyebildi¤i, harekete geçirebildi¤i ve bunu
yaparken güdük de olsa politik bir bakıfla
sahip olabildi¤i dar çevreleri vardı. Bugün bu
hareketler bundan da yoksunlar. Görece
“kalabalık” oldukları yerlerde ise etkileri ve
genifllemeleri bu “kalabalık” olma halinden
ileri geliyor. Böylesi durumlarda da genelde
bu baflarının arkasında yetenekli, örgütçü
devrimciler oluyor. Politika ya da kitle
çalıflması ise, çıkıyorsa kendi dergilerinin
sayfalarında tekrar edilen ya da siyaset
toplantılarında çokça söylenip övünülen “bofl”
sözlere dönüflüyor.

Özgür Gençlik üzerine ayrıntılı bir
de¤erlendirme yapmayaca¤ız. Ancak son
dönem yafladı¤ı belirgin daralma üzerinde
durmak gerekiyor. Nasıl bir yanlıfl algılayıfla
sahip olurlarsa olsunlar yine de merkezi
gençlik örgütü onlar için önemli bir
avantajdır. Sahip oldukları örgütsel güç ise
hala da küçümsenemez. Ancak bu örgüte
özellikle son dönemde bir da¤ılma ve
politikasızlık durumu hakim. Siyasal süreçlere
müdahale etmediklerini söyleyemeyiz, ancak
onların bu durumu müdahaleden çok
sürüklenmeyi ça¤rıfltırıyor. Ellerindeki
olanaklarla farklı bir bakıflla gerçekten büyük
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ifller yapılabilir. YÖK yasasını düpedüz
(kendi yayınlarında da açıkça ifade ettikleri
gibi) izleyen bu çevre herfleye karflın belli
güçler tutabiliyor. Kitle çalıflmasına ve
politikaya di¤erlerinden nispeten daha
yatkınlar. Ancak bakıfllarındaki güdüklük,
kalıpçılık onların de¤il “siperlerin en önüne”,
“bir adım öne” bile gitmelerine engel teflkil
ediyor.

Reformist gençlik grupları

Bu grup içinde irili-ufaklı birçok çevre
var. Biz kayda de¤er olanları inceleyece¤iz.

Emek Gençli¤i: Gençlik hareketinde tipik
reformist, ekonomist yaklaflımıyla
di¤erlerinden ayrılıyor. Bu çevrenin de
örgütlenme sorununa yaklaflımı belli kalıplara
dayanıyor. Gençlik hareketini yükseltecek
yegane örgütün resmi ÖTK oldu¤u
yaklaflımına daha sonra de¤inece¤iz. Genel
akademik ya da siyasal süreçlerde kendi
reformist çizgisinde politika üretebilen bir
çevre bu. Formasyon, YÖK yasası gibi
sorunlar konusunda gösterdi¤i refleks ve çaba
buna örnek olarak verilebilir.

Kitle çalıflması açısından ele aldı¤ımızda
ise birçok zayıf yanları var. Ancak kitlelerle
ba¤ kurmak için ciddi bir çabayı da ortaya
koyabiliyorlar. Kendili¤indenci ve beklemeci
tavırları yürüttükleri kitle çalıflmasının temel
sorunu durumunda. Aynı zamanda ö¤renci
hareketine bakıflları genel programatik
perspektifleri gere¤i reformist ve
ekonomisttir. Gençlik hareketi belli
dönemlerde onların bu geri siyasal bilincini
aflan bir niteli¤e sahip olmufltur.

Büyük iddiaları ile ters orantılı bir
biçimde çalıflmalarında cüretli
davranamıyorlar. Son bir yılda gerek
üniversitelerde gereke liselerde belli bir güç
kazand›lar. Fakat geldikleri yerde biraz daha
cüretli davranamazlarsa bu durumlarını uzun
süre koruyamazlar.

S‹P-TKP: Bu çevreyi de¤erlendirirken
S‹P-TKP'nin önemli ölçüde bir ö¤renci partisi
oldu¤u gerçe¤ini göz önünde
bulundurmalıyız. Ancak bu ö¤renci partisi hiç
de ö¤rencilerin ö¤renci olmaktan gelen
sorunları üzerine politika yapmıyor. Dahası
bu alandan özenle kaçıyor. Bunda

“demokrasi” sorununa dair ekonomist
bakıfllarının yan›s›ra devleti ürkütmeme,
sald›r›y› üzerlerine çekmeme gerici kayg›s›
da önemli bir rol oynuyor.

Son bir yıl, onlar adına üniversitelerde bir
geniflleme süreci olarak yaflandı. Liseli
çalıflmalarının çok özel etkisi bir yana
bırakılırsa popüler bir sosyalizm propagandası
üzerinden örgütlendiler. Temel siyasal
sorunlardan özenle uzak dururak, böylece
suya sabuna dokunmadan buldukları bazı
imajlara saldıran S‹P-TKP’liler bu “saldırı”yı
aynı zamanda bir kitle çalıflmasına
dönüfltürdüler. En ileri örne¤i ODTÜ’de
yaflanan bu tarz belli sınırlılıklarla birlikte
ciddi bir etki alanı da bulabildi. Yaptıkları
“medyatik” çıkıfllar onları birilerinin
gündemine sokabildi. Öyle ki yukarıdaki
örnekte, ODTÜ’de genel ö¤renci kitlesi
solcuları S‹P-TKP’li olarak
algılayabilmektedir.

Bu çevre neredeyse di¤er tüm çevrelerden
farklı olarak okullarda her ifli S‹P-TKP adına
yapıyor. Bu konuda denebilir ki son derece
“ilkeli” davranıyor. Herhangi bir ara aflama
koymuyor. Sayıca nispeten kalabalık olmaları
ile birlikte kendi adlarına, diyelim Mc
Donalds üzerinden, siyasal çalıflma
sürdürüyorlar. Bu çalıflma herfleye ra¤men bir
kitle çalıflması tanımlamasını hakediyor.
Neredeyse her aracı kullanıyorlar.
Topluluklardan dergilere, ajitasyon
konuflmalarından hemen her gün afifllemeye,
ve en önemlisi, kiflilerle yüz yüze gelmeye
kadar birçok yöntemi kullanıyorlar. Hazırlık
sınıfından binlerce ö¤renciden konuflmadıkları
bir ö¤renci bile neredeyse kalmıyor.

Sonuç ise ortada. Küçümsenmeyecek
düzeyde bir etki. Haliyle bir tepki ile
birlikte. Onun tarzından hofllanmayan ve
kendisini “S‹P-TKP karflıtı” olarak
tanımlayabilecek yı¤ınla ö¤renci ile birlikte.
Bizim çevremize toparlayabildi¤imiz insanlar
da dahil olmak üzere görüfltü¤ümüz birçok
ö¤renci de S‹P-TKP’nin diyelim neden
yemekhane boykotuna katılmadı¤ı, neden
YÖK yasasına karflı birfley yapmadı¤ı soruları
üzerinden bu çevreyi tanıyabilmekte, ondan
uzaklaflabilmekteler. Bu veri aynı zamanda
bu çevreye karflı verilecek mücadelenin
biçimi hakkında da fikir vermektedir.
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Komünistlerin durumu: Biz genç
komünistlerin durumu üzerine burada bir
tartıflmaya gerek yoktur. Özellikle
yayınımızın geçen ö¤renim y›l›n› bitiflini
izleyen sayılarında geniflçe de¤erlendirmelere
konu edildi geliflme ve geniflleme sürecimiz.
Durumumuz son iki y›lda belirgin biçimde
iyiye gitmekle beraber henüz yetersiz bir
düzeye sahip oldu¤umuz da bir gerçektir.
Sınırlı güçlerle, ancak do¤ru bir politikayla
ortaya koydu¤umuz kampanya çalıflmamız,
bir bak›ma düzeyimizi de yansıtmaktadır.
Fakat hala da k›r›lmas› gereken bir darlık
içindeyiz. Açık ki bu durumu haketmiyoruz.

Bu darlı¤ın birçok nedeni var. Temel
neden, ayr›ca ele al›n›p tartıflılacak olan
konuları belli açılardan kesen “örgütçülük”
meselesidir. Ciddi eksikliklere ra¤men
yaptı¤ımız kitle çalıflmasının sonucu elde
etti¤imiz iliflkileri örgütleyip
kal›c›laflt›ram›yoruz. Bu konu daha sonra
üzerinde ayrıntılarıyla durulmayı hakediyor.

Gençlik hareketine ve örgütlenmesine dair
bakıflımızın dolaysız sonucu olarak ortaya
koydu¤umuz kampanya çalıflması ve onun
araçları ilerdeki tartıflmalarda çeflitli örneklerle
ele alınaca¤ı için burada   geçiyoruz.

Gençlik örgütlenmesi ve

onun algılanıflı sorunu

Gençlik kitlesinin genel görünümüne ve
çeflitli gençlik gruplarının güncel durumlarına
kısa bir bakıflın ardından esas meseleye,
gençlik örgütlemesi sorununa geçebiliriz. Bu
bölümde gençlik örgütlenmesinin nasıl
algılandı¤ı ve nasıl yorumlandı¤ını, bir
gençlik örgütlemesinin temel politik hattının
ne olması gerekti¤ini, yaflanan darlıkların
nedenlerini ve sonuçlarını irdelemeye
çalıflaca¤ız.

Örgüt modelleri tartıflması

Gençlik örgütlenmesi sorunu tartıflılırken
her zaman bu sorun bir örgüt modeli
sorununa indirgeniyor. Gençlik hareketinin
son 10-15 yılı bu tartıflmaların belki de en
yo¤un yaflandı¤ı dönemdir. Ö¤renci
derneklerinden ÖTK’lara, ö¤renci
meclislerinden özörgütlenme modellerine

kadar bir yı¤ın model arasında esas tartıflma
unutuluyor.

Öyle ki ö¤renci hareketinin sorunlarından
anlaflılan hangi modelin “harekete” daha
uygun düflece¤i oluyor. Birileri bir dönem
ö¤renci hareketinin aktı¤ı kanal olan
dernekleri öne sürerken, di¤erleri flu an
devlet güdümünde olan ve içinde çalıflılması
neredeyse imkansız hale getirilen ÖTK’ları,
baflka birileri her yere önerdikleri “meclis”
modelini önümüze getirip bunun üzerinden
tartıflalım diyorlar.

Daha da kötüsü, her biri de kendi
modellerinde oldukça iddialı. Hepsi birden
“bu model ö¤renci hareketinin geliflmesi için
tek yoldur”, “flu model olmadan bir hareket
olmaz”, “asıl ancak bu model ö¤renci
hareketine önderlik edebilir” türünden
Marksizm dıflı bir anlayıflla hareket ediyorlar.
fiu an tüm bu modellerin durumu ise
gerçekten düflündürücü, daha aç›kças› içler
ac›s›d›r. fiu soru bu hareketlerin temel
gündemidir; “Ö¤renciler mükemmel bir
dizayna sahip bu örgütlere neden
gelmiyorlar?“

Dernek ve ÖTK’ları “öneren” grupların
temel argümanları bu oluflumların yasal
statüsü ve olanaklarıdır. Aslına bakıldı¤ında,
bugünün koflullarında bu kurumların yasal
olanaktan çok yasal sorumluklar getirdi¤i
açıktır. Dernek kurmak ve korumak oldukça
güç bir ifltir, oldu¤u kadarıyla da son derece
sınırlı ifller yapılabilmektedir. Kaldı ki
yaflanan darlık dernekleri, onların ateflli
savunucularını bile bu iflten vazgeçirecek
kadar büyüktür. Özgür Gençlik çevresi geçen
senelerde yaptı¤ı atakla hızla kurdu¤u
dernekleri ve dernek giriflimlerini geride
kalan ö¤renim y›l› içinde gene aynı hızla
çöpe attı. Bunda farklı bir sürü nedenle
birlikte asıl etken yaflanan muazzam darlık
olmufltur. Derne¤in çevresinde toplanan
oldukça sınırlı sayıda ö¤renciyi örgütleyince
artık o derne¤e ne gerek var ki! Bakıfl
gerçekten bu derece dar ve grupçudur.

ÖTK’lar ise ayrı bir tartıflma konusudur.
ÖTK’ların bizzat YÖK tarafından
üniversitelere önerilmesi, bu kurumlara dair
bakıflı da belirlemektedir. Yanı sıra ÖTK’lara
girebilmek, çalıflma yapabilmek, de¤il
devrimci, solcu ö¤renciler için bile oldukça
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zordur. ÖTK’da temsilci olabilmek için temiz
bir sicilin yanında belirli bir not ortalaması
flartı getirilmifltir. Birçok üniversitedeki ÖTK
flu an içkili partiler, mezuniyet baloları gibi
etkinlikler düzenlemektedir. Bazıları ise
faflistlerin elinde oyunca¤a dönüflmüfl
durumdadır. Emek Gençli¤i’nin özel çabası
ise oldukça sınırlı olumlu sonuçlar
yaratmaktadır. ‹Ü, Çukurova Üniversitesi gibi
üniversitelerde tuttukları ÖTK’lar ise flu ana
kadar anlamlı bir çalıflma ortaya koyamadılar.
Emek Gençli¤i’nin çok önemsedi¤i YÖK
yasasına karflı yürüttü¤ü kampanyada da
ÖTK’ların hiçbir etkisi yoktu denebilir.
Bütün çalıflma Emek Gençli¤i adına
sürdürüldü. Eylem ve etkinlikler bu imza ile
gerçeklefltirildi.

Bugün bir parça öne çıkan örnekler bunlar
oldu¤u ölçüde bu iki model üzerine bir
fleyler söylemifl olduk. Sıra bizim
bakıflımızda: Biz her dönem sorunun bir
model sorunu olmadı¤ını yineledik. Tartıflma
bu eksende yürüdü¤ü takdirde bir sonuç
alınamayaca¤ını biliyorduk.

Açık olan bir fley var ki; kitle hareketinin
seyri ve geliflimi bizim düflünce kalıplarımıza
göre gerçekleflmiyor. O kendi araçlarını
kolaylıkla yaratabiliyor. Bu gerçek elbette
örgütlenme modellerini tartıflmayı gereksiz
hale getirmiyor. Ancak bu tartıflmanın verili
kitle hareketiyle birlikte, bugünkü gibi çok
geri bir hareketlilikse, bu hareketin can alıcı
sorunları ile birlikte tartıflılması gerekir.
Ancak yapılan fludur; sanki ortada geliflmifl
bir ö¤renci hareketi var ve bu hareketin bir
de örgütlenme modeli sorunu var. Onlar da
yaptıkları bu tartıflmalarla bu soruna bir
açıklık getirmeye çalıflıyorlar.

Oysa bugünün ihtiyacı kitlesel, militan bir
ö¤renci hareketinin sorunlarına açıklık
getirmek ve bu açıklık üzerinden ifle
koyulmaktır. Burada model sorunu tali bir
sorundur. Elbette yapılan/yapılacak olan
çalıflmalar bu örgütlerle yapılmıfltır/
yapılacaktır. Bizim buradaki tutumuz do¤ru
olan tek bir model üzerinden çalıflma
yürütmek biçiminde de¤ildir. Bugün A
üniversitesinde dernek üzerinden çalıflırız,
yarın bu ÖTK olabilir ya da daha demokratik
bir yapıya sahip olan yasal sınırlara
takılmayan baflka bir örgüt olabilir. Bu kararı

belirleyecek olan A üniversitesi ö¤renci
hareketinin güncel durumu ve ihtiyaçlarıdır.
E¤er ÖTK’da çalıflma olana¤ı varsa (elbette
bugünkü durumu ile de¤il) bunu
de¤erlendiririz. ÖTK’ların gerçek bir ö¤renci
örgütü olabilmesi için flu fliarı yükseltiriz:
“ÖTK’lar ya bize ya çöpe!” Asla bu
örgütlerin YÖK ya da devlet eliyle kurulmufl
olması gerçe¤i bu tutumumuzu de¤ifltirmez.
Ne prensip olarak “ÖTK’lara hayır!” ne de
“Yaflasın ÖTK!” diyebiliriz.

Derneklerde çalıflma ise tamamen bu
örgütlerin o anki ifllerli¤i ile ilgilidir. Ancak
buradaki çalıflmamızda asla yasalcı bir
e¤ilimin temsilcisi olamayız. Dernek
örgütlenmesi esas olarak birimler üzerinden
yükselmeli, bu birimlerin oluflturaca¤ı ortak
irade ile dernek politikaları belirlenmelidir.
Bu birimlerin herhangi bir yasal statüsü
yoktur elbette. Birimler tam da bu nedenle
derne¤in yasal sınırlara hapsolmamasının
kısmi güvencesidir. Derne¤e kilit vursalar da
bu örgüt yerli yerinde durabilecektir. Yani
asıl olan böyle bir örgütün yaratılabilmesidir,
bu noktada derne¤in kendisi amaçlafltırılamaz.
ÖTK’ya ya da baflka bir örgütlenmeye
bakıflımız da budur. Hareket kendisini yasal/
icazetçi sınırlara hapsetmemelidir. Deneyimler
açıkça gösteriyor ki, hareketin kendisi kendi
yasallı¤ını kitlelerin gözünde sa¤ladı¤ı
meflrulu¤u ile yaratacaktır.

Kaldı ki ö¤renci hareketi bu konuda
yaratıcıdır da. Esnek bir takım platformlar,
eylem birlikleri hep bu yasadıflı meflruluk
zemini üzerinde oluflturulur. Belli bir etkiye
sahip oldu¤u yerde muhatap da alınır, fiili
yasallı¤ını da oluflturur. Üniversiteli ö¤renci
hareketi bu tür örgütlenmelere fazlasıyla
açıktır. ÜÖP, Koordinasyon türü
örgütlenmeler de böyle oluflmufl,
oluflturulmufltur. Ancak bugün, hareketin
darlı¤ı koflullarında derneklerin yasal
olanaklarından, ÖTK’ların “temsil
yetene¤i”nden bahsediliyor. Böyle bir
karflılafltırma bile sorun hakkında yeteri
açıklı¤ı sa¤lıyor.

Çeflitli dönemlerde ve en etkili olarak bu
son dönemde ortaya koydu¤umuz
kampanyalar çerçevesinde örgütledi¤imiz
esnek platformlara gelince; bunlar kendi
adımıza ö¤renci hareketine önerdi¤imiz
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“örgütlenme modelleri” de¤ildir. Bu
platformlar halihazırda örgütsüz bulunan
ö¤renci kitlelerini örgütleme çabamızdan
ibarettir. Platformlar hayata geçirilebildi¤i
yerlerde belli bir etki ve örgütlenme de
yaratılabilmifltir. Bugün YÖK yasası, yarın
emperyalist savafl, seçimler üzerinden
oluflturulabilecek bu tür örgütlenmeler esnek
yapılarıyla, yakaladıkları çalıflma temposu ve
etki alanıyla yarına daha sa¤lam
bakabilmemizi sa¤lıyorlar.

Bu örgütlenmeler ayn› zamanda elde
ettikleri bafları ile sorunun hiç de model
sorunu olmadı¤ını, fakat do¤ru, hedefli,
sistemli ve sürekli bir kitle çalıflması
oldu¤unu ortaya koymufllardır. Bu platformlar
hiçbir yasal dayana¤a sahip olmamalarına
karflın bir dizi etkinlik ve eylem
gerçeklefltirebilmifllerdir. Aslında bu konuda
bizim ara dönem çalıflmamız bile yeterince
fikir sunmaktadır. Hiçbir yasal dayana¤a
sahip olmadan ö¤renci kimliklerimizle ve
esnek bir imza ile emekçiler arasında
sürdürdü¤ümüz çalıflma hiç de bu ifller için
bir “kurum”a ihtiyaç olmadı¤ını göstermifltir.
Bir kurum olsa olsa bu çalıflmanın geliflmifl
bir sonucu olabilir.

Bu konuda son olarak flunlar›
söyleyebiliriz. Yasal olanakların her dönem
ve her koflulda de¤erlendirilmesi gerekir. Bu
olanaklar bir takım klüp ya da topluluklar
olabilir, dernekler ya da ÖTK’lar olabilir,
ancak bunlar tam da “yasal” olmaları
nedeniyle amaçlafltırılmamalıdır. Bu olanaklar
asıl amaca (gerçek kitlesel, militan bir
ö¤renci örgütlenmesi) uygun bir biçimde
kullanılmalıdırlar.

Politik mücadele-akademik

 mücadele ikilemi

Ö¤renci hareketinin örgütlenme
sorunundan bahsederken karflımıza çıkan bir
baflka sorun, politik ve akademik sorunlara
yaklaflımd›r. Zira yukarıda tartıfltı¤ımız örgüt
modellerinin politik sınırları da yine aynı
gruplar tarafında flöyle çizilmifltir: “Dernekler
ekonomik, akademik haklar için mücadele
örgütleridir”, “ÖTK’lar ö¤rencilerin akademik
sorunları çerçevesinde etkinlik
düzenlemelidirler”. Yani bir ö¤renci örgütü
yalnızca ö¤rencilerin ö¤renci olmaktan

kaynaklanan sorunları ile ilgilenmelidir. Ötesi
zaten var olan politik örgütlerin çalıflma
alanıdır.

Bu yaklaflım bugün pratikte pek
yönlendiricilik taflımasa da yaygın bir anlayıfl
olma özelli¤ini korumaktadır. Ö¤renci
hareketini sa¤lıklı geliflimi ve süreklili¤i
ancak onun daha ileriden politizasyonu ile
olanaklıdır. Salt akademik ya da ekonomik
sorunlar üzerinden gerçeklefltirilen eylem ve
etkinlikler bir süre sonra yok olmaya
mahkumdur. Ancak politik ve akademik
sorunlara birlikte odaklanmıfl bir ö¤renci
hareketi daha soluklu bir yaflam sürdürebilir.

Ö¤renci hareketinin geri durumu bu
ayrımı daha da güçlendiren bir olgudur.
Politik söylemlerin kitleyi korkuttu¤u ve
uzaklafltırdı¤ı argümanı hep tekrarlana geldi.
Buradan hareketle “flimdilik” kitlenin geri
bilincine uygun davranmamız gerekti¤i
söylendi. Özü itibariyle reformist, ekonomist
bir yaklaflımın ürünü olan bu söylem belli
durumlarda kitlenin de gerisine düflmektedir.

Örne¤in gerçeklefltirilecek bir yemekhane
zammı protestosunda özellefltirmeden
bahsedilip bahsedilmeyece¤i tartıflılıyor.
Sonuçta özellefltirmelerden bahsedilmemesi
gerekti¤i yönünde bir karar da alabiliyor bu
tartıflmayı yapan dernek. Burada bu kararın
alınmasında Özgür Gençlik’in özel bir rolü
oldu¤unu söylemek gerek. Sonuçta yapılan
eylemde çok do¤al olarak, eyleme destek
veren ö¤rencilerin de etkisiyle zammın
özellefltirme ile ba¤lantısı kuruluyor, bunun
üzerinden ajitasyon yapılıyor. Benzer örnekler
ÖTK’lar içinde verilebilir.

Yukarıda konuya girerken bu bakıflın en
azında dernekler için “bugün pratikte pek
yönlendiricilik taflıma”dı¤ını söyledik. Bunu
biraz daha açalım. Dernekler daha kurulufl
aflamasında yayınladıkları uzun tüzüklerinde
bu kurumların akademik-ekonomik sorunlar
çerçevesinde örgütlendiklerini, bu yanıyla
do¤ru bir benzetme olmasa da sendikalist bir
çizgiye sahip olduklarını ortaya koydular. Bu
çerçeveyi çizen de bizzat ÖG çevresi oldu.
Ancak pratikte tam tersi sonuçlar ortaya
çıktı. Dernekler akademik sorunlar dıflında
herfleyle ilgilendiler, her türlü soruna dair bir
çalıflma yapmaya çalıfltılar. Bu çok do¤aldı
da. Çünkü derneklerin çevresinde toparladı¤ı
ö¤rencilerin böyle bir bakıflı, dahası böyle bir
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ihtiyacı vardı. Bu ihtiyaç böylelikle hiç
olmazsa bu sorunlara dair materyal da¤ıtma
çalıflması yapılarak karflılanmıfl oldu. Bu
sefer de daha enteresan bir durum ortaya
çıktı. Derneklerin politik tutumları ile
ÖG’nin tutumları, derneklerin afiflleri ile
ÖG’nin afiflleri, fliarları, sloganları birbirine
girdi. Sonuç ise tam bir da¤ılma oldu.

ÖG çevresinin planı fluydu; “Dernekler
ekonomik çizgide çalıflmayı sürdürecekler.
Burada belli güçleri biraraya getirecekler.
Politik sorunların muhatabı ise ÖG’dir.
Siyasal sorunlara dair bir çalıflmaya
yapılacaksa bunu komünistler yapmalıdır. Bu
ayrımı keskinlefltirmek temel hedeftir. Öyle
ki dernek ve ÖG çalıflmasındaki güçler
birbirlerinde kalın bir çizgiyle ayrılmadırlar.
Derneklere ayıraca¤ımız kadrolar yalnız bu
ifllerle u¤raflmalıdır.”

Sakat bir ideolojinin ürünü bu çarpık
bakıfl do¤allı¤ında çarpık bir pratik üretti. ‹lk
dönemlerde derneklerin kendilerini ekonomik-
akademik sorunlarla sınırlamaya çalıflması
gülünç durumlara yol açtı. Derne¤i
“sendikalist” bir örgüte dönüfltürme çabasını
hala sürdürdükleri bu dönemlerde bütün bir
sene boyunca dernekler yalnızca toplantılar
aldılar ve “neden dernek” sorusuna yanıt
aradılar. Tabii derneklerin bir araya getirdi¤i
insanlar da ÖG’nin do¤al çevresini
oluflturdular.

Bu çevreyi örgütleme sürecinde dernekler
insanların e¤ilimleri do¤rultusunda politik
sorunlara e¤ildiler. Neredeyse bütün bir dönem
boyunca çıkardıkları afifllerden, da¤ıttıkları
bildirilerin tümü siyasal sorunlarla ilgili oldu.
Sonuçta ise yukarıda ifade etti¤imiz bir
gereksizlik durumu ortaya çıktı. Derneklerin
çevresinde biriken birçok ö¤rencinin ÖG okuru
haline gelmesi dernekleri de pratik bir yüke
dönüfltürdü. Bir süre sonra bu yükten
kurtulmak gerekti.

Derneklerin çöpe atılmasının ardından ÖG
çevresi tam bir kafa karıflıklı¤ı yafladı.
Dernek çalıflmalarının bitirildi¤i okullarda
durumu “kitleler kendi sorunlarıyla
ilgilenmiyorlar” fleklinde açıklamaya
çalıfltılar. Kitlenin geri bilinci flimdi de bu
bilinci gelifltirmek için kurulmufl örgütlerin
kapısına kilit vuruyordu. Bunun yerine
gençli¤in daha politik kesimlerine hitap eden
esnek örgütlenmeler oluflturmaya çalıfltılar.

Savafl karflıtı platformlar ve yaflamı savunma
inisiyatifleri adı altında oluflturdukları
örgütlenmeler ise aynı sonu paylafltılar. Tam
bu sürece denk gelen YÖK yasasını
izlemekten baflka bir fley yapamadılar. Önce
kendilerini okullarda bafllayan boykotlara
verdiler. Sonra ise artık senenin sonuna
do¤ru YÖK yasası karflıtı platformlara
katıldılar ya da bu platformları oluflturma
çabalarına ortak oldular. Beklemekte
haklıydılar, ne de olsa akademik sorunlarla
ilgilenecek örgütü daha yeni kapatmıfllardı.
fiimdi siyasal sorunlarla ilgileniyorlardı.
Sosyalizmi propaganda etmeye bükmüfllerdi
çubu¤u (son dönem yayınların da kolaylıkla
görülebilir).

Emek Gençli¤i ise, ona dair yaptı¤ımız
de¤erlendirmelerde ifade etti¤imiz gibi,
ÖTK’lar konusunda beklemeci ve
kendili¤indenci bir yol izledi. YÖK yasası
karflıtı kampanyasında ÖTK’lar yalnızca bir
takım deklarasyonlarda birer imza olarak
kaldılar. Bu kurumlarla ne bir eylem
örgütleyebildiler ne de bulundukları yerlerde
bir etki yaratabildiler. Kampanya tamamen
Emek Gençli¤i imzasıyla sürdürüldü. ‹mza
kampanyasından bilgilendirme çalıflmasına,
eylemlerden, panel, söylefli gibi etkinliklere
hep bu imza ile hareket ettiler. Kullandıkları
di¤er topluluklar veya klüpler ise bu
çalıflmaya ciddi bir katkı sunmadı. Bu durum
onların kendi imzalarıyla güçlü bir çalıflma
yapmalarını engellemedi. Çalıflmaları
sırasında hep flunu söylediler; “Bize göre bu
çalıflmalar fakülte temsilcilerine, bölüm
temsilcilerine ve giderek sınıf temsilcilerine
dayanarak yapılmalıdır”. Buraya kadar bir
sorun görünmüyor, ancak hemen ardından
söylenenler meseleyi ortaya koyuyor: “Ancak
bu baflarılabildi¤i yerde bir örgütlenmeye
gitmek olanaklıdır. Bu örgütlenme de
ÖTK’dan baflkası de¤ildir”.

Herfley net. Bu bakıfllarının ola¤an sonucu
olarak hiçbir platform çalıflmasına
katılmadılar. Çalıflmalarını bu büyük hedefe
endekslediler. Aldıkları mesafe ise bu hedefin
çok çok gerisinde kaldı. Böyle olunca da bir
süre beklemeyi tercih ettiler. Ancak yapılan
bir takım eylemler onları hareket geçirebildi.
18 Mayıs gibi bir eyleme de geç kalmıfl
olmanın verdi¤i telaflla katıldılar

Genç Komünistler/Ankara
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Gençlik hareketinin sorunlar›...

Gençlik içinde kitle çal›flmas›
Gençlik hareketinin sorunlar›na iliflkin

tartıflmalarda s›kl›kla bir veri olarak
kullanılan “kitlelerin geri bilinci” argüman›
üzerinde biraz daha yak›ndan duralım.
Gençlik kitlesine dair de¤erlendirmemizi daha
önce ortaya koyduk. Bu de¤erlendirmelerde
esas sorunu toplumsal planda yaflanan
“alternatifsizlik” olarak koyduk. Bir arayıfla
sahip olan gençlik kitlesinin bu arayıflının
temelini politik sorunlar oluflturmakta. Evet,
gençlik kitlesinin büyük bir bölümü geri bir
siyasal bilince sahip. Evet, belli durumlarda
politik sloganlar, politik platformlar onları
korkutuyor. Ama bu durum bakıflımızı
ekonomist bir çizgiyle sınırlamamızı de¤il,
politik sorunlar üzerinden yapmamız gereken
çalıflmayı, katetmemiz gereken mesafeyi
iflaret etmektedir. Kaldı ki, bugün ilk elden
harekete geçirilmesi gereken ileri gençlik
kitlesini yakalayabilmenin bir yolu da politik
sorunlara e¤ilmektir. Buraya ısrarlı ve sürekli
bir biçimde yüklenmektir. Son birkaç yılın
ö¤renci hareketlilikleri, bu eylemlere katılan
gençlik kitlelerinin politik bir arayıfl içinde
olduklarını göstermifltir. Gerek ÖO üzerinden
yapılan eylemlere katılım düzeyi, gerek savafl
karflıtı eylemlere ilgi hep bunu göstermifltir.

Özetle kitlenin geri bilinci olsa olsa bizim
hem politik, hem akademik sorunlar
üzerinden omuzlarımızda olan görevin
a¤ırlı¤ını gösteren bir veri olabilir.

Politik ve akademik sorunlara dair
bakıflımız flimdiye kadar hep do¤rulandı. Bu
iki sorunu birarada ele alarak, aralar›ndaki
organik iliflkiyi kitlelere gösterebilmek hedefi
ile sürdürdük çalıflmalarımızı. Örgütledi¤imiz
platformlarda da bunu gözettik. Geçen dönem
kampanya çalıflmamız ise bu konuda do¤ru
çizgiyi göstermesi açısından oldukça
önemlidir. YÖK yasası üzerinden
oluflturdu¤umuz bu platformlar kendilerini hiç
de bu sorunla sınırlamadılar. Ülkede ve
dünyada yaflanan siyasal süreçleri de ilgiyle

takip ettiler. Bu sorunlar üzerinden politika
yaptılar. Emperyalist savafla karflı tutum
aldılar. Bunu bir takım çalıflmalara ve
eylemlere konu ettiler. YÖK yasasının
sermayenin saldırılarının bir parçası oldu¤u
gerçe¤ini hep gözeterek elefltiri oklarını aynı
zamanda sermayeye de çevirdiler. Tüm
bunlar yapılırken genç komünistler özel bir
zorlanma yaflamadılar. Platform
çalıflmasındaki di¤er sürükleyici unsurlar bu
sorunlar üzerinden de bir fleyler yapılması
gerekti¤ini vurguladılar.

Yukarıda da ifade etti¤imiz bu yanılgıya
(politik-akademik mücadele “ikilemi”ne) karflı
mücadele genç komünistlerin görevleri
arasındadır. Tekrar etmek pahasına flunu
söylemek gerekiyor; ö¤renci hareketinin
süreklili¤ini sa¤layabilmek, belli mevziler
oluflturabilmek, ö¤renci hareketinin
politikleflme düzeyi ile orantılıdır. Bu
yapılmadı¤ı yerde ‘90’ların baflında ve
ortasında yaflanan hareketlili¤in sonu, yeni
oluflacak hareketlili¤in de kaçınılmaz sonu
olacaktır. Bugün çok ciddi sorun kayna¤ı
olmasa da bu yanılgılar, yarın salt akademik
sorunlar üzerinden bir ö¤renci mücadelesi
geliflti¤inde bu hareketin önüne anlamsız
setler örecektir. Geliflmifl bulunan hareketin
sınırlarını zorlamamak, böylelikle onu
koruyup güçlendirmek kaygısıyla öne
sürülecek bu yanılgıya karflı bugünden
mücadele etmek gerekmektedir. Bu mücadele
de açıktır ki bu anlayıfla karflı muhalefet
etmek biçiminde de¤il, kendi politik hattımız
do¤rultusunda mesafe almakla kazanılabilir.
Platform çalıflmasının son derece sınırlı
prati¤i ve ilk anlamlı sonuçları bunun
mümkün oldu¤unu göstermifltir.

Marjinalleflme sorunu ve

iddial› çal›flma

Yıllardır süren hareketsizlik ya da kısmi
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hareketlilikler tablosu, devrimci veya genel
olarak solcu örgütlenmelere karflı varolan
tepkinin de kat be kat artmasına sebep oldu.
Yukarıda uzun uzun tartıfltı¤ımız nedenlerden
ve tabii kitle hareketinin kendine özgü
seyrinden kaynaklanan bu durgunluk tablosu
beraberinde bir darlık getiriyor. Aslında bu
iki olgu; darlık ve durgunluk birbirini
diyalektik olarak etkiliyor. Bu darlı¤ın ve
durgunlu¤un ileri boyutlarında veya
süreklili¤i durumunda ise marjinalleflme
denilen durumla karflılaflıyoruz.

Kitlelerin gündeminin ve ilgisinin
tamamen dıflına çıkmayı anlatan
marjinalleflme olgusu bugünün devrimci
gençlik hareketinin durumunu tanımlıyor.
Belli çıkıfl dönemlerinde bir nebze olsun
kırılabilen bu durum, akabinde gelen yeni
durgunluk evresinde tekrar eski haline
dönüyor. Bu durumun de¤iflmesi için
kitlelerle yüz yüze gelmek, bir hareketlilik
yaratmak gerekiyor. Hareketlilik içerisinde
marjinalleflme sorunu da çözülecektir. Ancak
bu hareketlili¤i yaratabilmenin yolu da iddialı
bir çalıflmadan, bu iddialı çalıflmadan güç
alan iddialı ve tok bir seslenme faaliyetinden
geçmektedir. ‹ddialı bir çalıflma kesintisiz bir
çalıflmadır. Ö¤rencilerin kafalarını çevirdikleri
her yerde sizi görmesidir. Sınıfında,
kantininde, yurdunda, karflısında onunla
sürekli tartıflmaya çalıflan, onu sürekli ikna
etmeye çalıflan insanlar görmelidir. Bu ona
güven verecek, söylenenleri bir süre sonra
daha dikkatli bir fleklide dinlemesini
sa¤layacaktır.

Marjinalleflmeyi aflmanın yolu kitle
çalıflmasıdır. Kitle çalıflmasının sorunlarını
sonraki bölümde tartıflaca¤ız. Ancak önce
iddialı bir çalıflma üzerine söylediklerimizin
olumsuz örnekleri üzerinde duralım.

‹ddia, öncülük, önderlik genel olarak
kullanılan, ancak devrimci grupların daha
özel olarak kullandıkları kavramlardır. Oların
öncülüklerine dair söylediklerimizi
yinelemeye gerek yok. ‹ddialı olmayı “iddia
etmek” ile karıfltıran bir örgütler tablosu var
karflımızda. Ö¤renci hareketine önderlik etme
iddiasını ifade etmek ile bu iddiayı taflımak,
çalıflmaları bu iddia çerçevesinde örgütlemek
birbirine karıfltırılıyor. ‹ddia denilince akla

genellikle ilki geliyor. Oysa devrimci gençlik
grupları bugün en fazla mütevazi olmaları
gereken bir dönemdeler. Ne bir çalıflma var
ortada, ne gençlik hareketinin sorunlarına
ciddi bir ilgi, ne de ciddiye alınabilecek bir
bakıfl. Özellikle son yıl yaflananlar bunu
ortaya koyuyor. Politikasızlı¤ı temel politika
olarak belirleyen, bir oraya bir buraya
savrulup duran, hedeften ve hedefe uygun
araçlardan yoksun olan bir örgütlenme hiçbir
biçimde ciddiye alınamaz.

Bu tablonun biraz dıflına çıkmayı
baflarabilmifl reformist hareket ise tekil
örnekler dıflında yaflanan marjinalleflmeyi
aflabilmifl de¤il. Ancak çalıflmalarını daha
hızlı ve tempolu bir biçimde sürdürür,
gençlik kitleleri de bu çabaya bir parça
karflılık verirse marjinallik bu hareketler
adına ortadan kalkar. Geliflecek bu
reformist hareketleri elefltirmenin ötesinde
bir fley yapmayan devrimci gençlik
grupları ise reformist saflardan
etkileyebildikleri bir-iki ö¤renciyi
örgütlemeye kilitlenirler.

Kısaca kendinden menkul “önderlik”
anlayıflının, kitlelerden kopuk iddianın
sahipleri yeni dönemi de kaybetmeye
adaydırlar. Bu anlayıfl onları bir adım bile
ileri götüremeyecektir. Yapılması gereken
iddiaların büyüklü¤ünün gerektirdi¤i da¤ gibi
sorumlulukları yerine getirmek, yani çok
fazla çalıflmaktır.

Kitle çalıflmasının sorunları

Güçlü bir gençlik örgütlemesi
yaratabilmenin yolu güçlü bir kitle
çalıflmasından geçiyor. Burjuvazinin gençli¤i
sarıp sarmalayan gerici dünyası, TV’siyle,
gazetesiyle, ailesiyle, gelece¤e dair “güzel”
düflleriyle çok güçlü bir dünya. Bu gerici
iliflkiler içerisinde debelenip duran gençli¤i
kazanmak için çok sayıda, birbirinden farklı
ve onları sarıp sarmalayan araçları kullanmak
gerekiyor. Bu kısmı tam bir yaratıcılık alanı.
Yazılı ve sözlü ajitasyonun sundu¤u
olanaklar alabildi¤ine genifl. Yeter ki
kullanmayı bilelim.

Kitle çalıflmasının temel sorunu aslında
böyle bir çalıflmanın yapılmıyor olufludur. Ya
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da yapıldı¤ı kadarıyla da ihtiyacı
karflılamaktan uzak, sınırlı ve etkisiz
kalıyordur. Bugün reformistlerin bir kısmını
bir parça dıflında bırakarak bir kitle çal›flmas›
yapılmadı¤ını söylemeliyiz. Buna bugünkü
durumuzla biz genç komünistleri de dahildir.
Böylesi durgunluk dönemlerinde kitle
çalıflmasına hız ve yaygınlık kazandırmak
gerekirken, yapılan kitleleri kendi haline
bırakmaktır. Afifl asmak ya da bildiri
da¤ıtmak tek baflına bir kitle çalıflması
de¤ildir, olamaz. “Çok afifl yapan çok bilinir,
çok etkiler” de¤ildir. Ya da da¤ıttı¤ı
bildirileri okutamayan bir grup bildiri
da¤ıtmıfl de¤ildir. Tabii ki kitlelerin
politikayla ilgileri genel siyasal süreçlerle
yakından ilgilidir. Ama kimse kitlelerin flu
günün ciddi sorunları ile ilgilenmedi¤ini
iddia edemez. Onların ilgilenmedi¤i önlerine
konulan ka¤ıt parçalarıdır.

Görselli¤i kullanmak etkili bir yoldur,
ama tek baflına hiçbir fley ifade etmez.
Görsel açıdan kusursuz, mükemmel bir renkli
bir afifl asın, etkisi ne olmufltur? En fazla
“hofl” bulunmufltur. Aslına bakılırsa nasıl bir
etkisi oldu¤unu da bilemezsiniz, çünkü
etkilemek istedi¤iniz kitle ile bir ba¤
kurmamıflsınız. O ba¤ı güzel bir afiflle
kuramazsınız. En fazla kurdu¤unuz ba¤ı
pekifltirir, öncesinde yarattı¤ınız etkiyi
güçlendirirsiniz.

Bugün bizde de varolan bu büyük yanılgı
ö¤renci hareketine çok fley kaybettiriyor. Çok
sık yaptı¤ımız afifllerin, sık sık da¤ıttı¤ımız
bildirilerin gerçekten nasıl algılandı¤ını, ya
da algılanıp algılamadı¤ını biliyor muyuz?
Hayır. Çok sık yaflanılan bir durumdur.
“Duyarlı” denebilecek ö¤renciler bile ço¤u
durumda duvarlara, camlara asılan afifllere
dikkat etmeyebilirler, da¤ıtılan bildirilerin
baflına ve sonuna bakar okumazlar. Durum
bu kadar kötüdür. Onların yapılan çalıflmadan
anladıkları “bugün x afifl yapmıfl” ya da “y
çok fazla bildiri da¤ıtmıfl” olur.

Afifllerinizin ve bildirilerinizin okunmasını
mı istiyorsunuz? Deyim yerindeyse onları
insanların gözüne sokun. Afifllerinizi
yapılabilecek her yere yapın. Bildirileri ise
insanlarla konuflarak da¤ıtın. ‹nsanlarla ne
olursa olsun konuflarak, iletiflim kurarak

da¤ıtım yapmaya çalıflın. O bildirileri
okutabilmenin bugün tek yolu budur.

Son söylediklerimizden do¤ru flu
belirlemeyi de yapabiliriz. Kitle çalıflması
adına yapılan afifl ve bildiriler aslında
hakkıyla yapılmıyorlar. Ajitasyonun bu iki
“klasik” aracı gerekti¤i gibi kullanılmıyor.
Çok sık kullanılan bu araçlar, kullanıcılarına
ço¤u durumda manasız, gereksiz geliyor. Afifl
veya bildiri, yapılması gerekti¤i için
yapılıyor. Çünkü bu araçların hemen hiçbir
görünen faydası olmuyor. Bu gibi durumlarda
hep Lenin’nin “hiçbir çalıflma bofla gitmez”
cümlesi tekrarlanıyor. Oysa bu cümle örgütlü
devrimcileri tatmin etmiyor. Onlar giderek bu
araçlara yabancılaflıyorlar. Hele bir de zor bir
dönemden geçiliyorsa bu ifl o kifli için tam
bir angarya haline geliyor. Bu sorunu biz de,
hem de oldukça derinden yaflıyoruz.

“Eskimifl” birer çalıflma aracı olarak afifl
ve bildiriler bugün hak ettikleri ilgiyi
görmüyorlar. Onların yerine aslında ne
oldukları çok da bilinmeyen “yeni” araçlar
gündemde. “Yeni” sözcü¤ünün
büyüleyicili¤inden olsa gerek, her “yeni”
denildi¤inde herkes onay veriyor. Ancak
“yeni” olarak ortaya çıka çıka “kokart
takma” gibi bir öneri çıkıyor. Ne zaman
bildiri ve afiflten bahsedilse aynı donuk
bakıfllar, aynı sıkıcı cümleler tekrarlanıyor.
Dönüp dolaflılıp “farklı araçlar kullanmak
gerek” noktasına geliniyor. Oysa “eski”
araçlar gerekti¤i gibi kullanılamıyor.

Bunda, algılayıflla beraber farklı sorunlar
da belirleyici. Örne¤in, özellikle devrimciler
insanlarla yüzyüze gelmek istemiyorlar.
Bundan özenle kaçıyorlar. Bu yalnızca di¤er
devrimci grupları de¤il bizim insanlarımızı da
kesiyor. Daha önceki de¤erlendirmelerimizde
bir devrimci tipolojisinden bahsetmifl;
devrimcilerin bir süre sonra kitleye
bakıfllarının sakatlandı¤ını, yapıcı de¤il yıkıcı
bir anlayıflın hakim oldu¤unu ifade etmifltik.
Böyle kiflilikler gerçekten ço¤unlukta ve
böyle insanlara ö¤rencilerle birebir diyalog
yoluyla yapılacak bir çalıflma zor geliyor.
Bunu böyle ifade etmeseler de bu böyle
oluyor. Hep söylenegelen ama bir türlü
yapılmayan sınıf konuflmaları, kantin
gezmeleri, yurt dolaflmaları ço¤u durumda bu
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ruh hali ile yapıl(a)mıyor.
Temel sorun kendine güven sorunudur

aslında. Kendi politik platformuna güven
sorunu. Kendinden ve çizgisinden emin bir
devrimci karflısındakinin gerici ya da umarsız
tavrından etkilenmez, sabırla anlatır. Evet,
sabırla anlatmak bugün yapılması gereken en
önemli fleydir. Örne¤in biz bir platform
çalıflmasında bazı “yürekli” arkadaflların
etkisi ve çok özel bir yönlendirme ile bu
iletiflim sorununa belli ölçülerde çözüm
getirdik. ‹nsanlara bu sorunu döne döne
anlatmalı, onları bilgilendirmeli ve
nihayetinde onların gündemine bu sorunu
sokabilmeliyiz dedik. Bu çerçevede
hazırlanan kapsamlı broflürler, bildiriler,
etkinlikler için hazırlanmıfl el ilanları
herkesle tek tek konuflularak da¤ıtıldı.
Sonuçta binlerce ö¤renci ile yüz yüze YÖK
yasasını ve birçok sorunu tartıflma flansı
bulduk. ‹lk dönem sonunda, ikinci dönem
baflında yapılan kantin sohbetlerinde, yurt
gezintilerinde alınan tepkiler pek parlak
de¤ildi. ‹nsanlar bu soruna pek duyarlı
de¤illerdi ya da yasadan hiç haberdar
de¤illerdi. Duyarlı olduklarını
söyleyenlerse etkinliklerimize
katılmıyorlardı.

Ancak biz çalıflmada ısrarcı olduk.
Neredeyse her hafta yurtlar gezildi,
sınıflarda, kantinlerde insanlarla konufluldu.
Sonunda artık son haftalara gelindi¤inde
insanlar YÖK yasasından haberdarlardı,
öfkelilerdi ve platformumuzu biliyorlardı. Bu
kadarı bile onları etkinliklere getirmeye
yetmedi. Daha fazla çalıflmak, daha sıkı
çalıflma yürütmek gerekiyordu. ‹nsanlarla
kurdu¤umuz iletiflimin neredeyse en önemli
aracı ise el ilanları, bildiriler ya da
broflürlerdi. Yani “eski” araçları
kullanıyorduk. ‹lk etapta platformdaki bazı
arkadafllar da buna burun kıvırdılar. Sonuçta
“eski” araçların ne kadar popüler olabildi¤ini
gördük. Eskinin etkisiz araçlarını etkili bir
biçimde kullanıyorduk. Da¤ıtırken insanların
materyallerimizi okuyup okumadıklarını
anlayabiliyor, okudularsa üzerine
tartıflabiliyorduk.

Bu çalıflma, çalıflmamızı sürdürenleri de
derinden etkiledi. Önce insanların ne kadar

duyarsız olduklarına flaflırdılar. Ancak
zamanla bu çalıflmada gösterdikleri ısrar
kısmi de olsa sonuç verdi. ‹nsanların
gündemine girebildik. Onları sorun karflısında
uyardık ve tutum almaya ça¤ırdık. Bu durum
baflta umutsuz olanları da olumlu yönde
etkiledi.

Böyle bir çalıflma yapmak bize aslında
daha önce bir kitle çalıflması yapmamıfl
oldu¤umuzu gösterdi. Kitle ile genel
iliflkimizi nasıl gelifltirebilece¤imizi,
yakalayabildi¤imiz ba¤ları nasıl
kalıcılafltırabilece¤imizi gösterdi.

Bu çalıflma bize aynı zamanda insanlarla
yüzyüze gelmenin sihrini gösterdi. ‹nsanlarla
yüz yüze görüflebilmek, sorunlarını,
meselelere bakıfllarını do¤rudan ö¤renebilmek
ve müdahaleci olabilmek. Tüm bu olanakları
sa¤layan yüzyüze görüflmenin her yolu
aranmalı ve bulunmalıdır. En basit ve belki
de en etkili yol ince düflünülerek ve üzerine
tartıflılarak hazırlanmıfl bir bildirinin
insanlarla tartıflılarak da¤ıtılmasıdır. Bu tarz
insanları da flaflırtıyor, bir yanıyla daha sıcak
bir iliflki kurabilmenin de zeminine
dönüflüyor. Birçok insanla tanıflıyor, ileri
unsurları, e¤ilimlerini ve isteklerini do¤rudan
ö¤renebiliyorsunuz.

Artık her materyalimizi bu flekilde
kullanmalıyız. Bu konuda önce bir bilinç
açıklı¤ı oluflturmalı, insanları örgütlü bireyler
haline getirirken ve onları e¤itirken bu
noktaya özel olarak dikkat etmeliyiz.
Kitlelerle yüzyüze gelmeye ayak direyen
tutumlara karflı sert davranmalıyız. Her
yoldaflımızı ve çalıfltı¤ımız platformun her
unsurunu böyle bir çalıflma içinde
e¤itmeliyiz.

Çalıflmanın süreklili¤i ise yaratılacak
etkiyi belirleyen temel etkenlerden biridir.
Sık sık kesintiye u¤rayan, zayıflayan bir kitle
çalıflması yaratılan etkiyi tamamen bofla
çıkaracaktır. Yapılan yo¤un çalıflma ne denli
baflarılı olursa olsun genel bir etki için
süreklilik flarttır. Süreklilik için çalıflmada
ısrar gereklidir. Israrı sa¤layacak olan ise, bir
hedefe kilitlenmifl, disiplinli, örgütlü insanlar
toplulu¤udur. Bu topluluk partiden baflkası
de¤ildir.

Genç Komünistler/Ankara
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Program›m›za dayanarak kitlelerle
birleflece¤iz!..

Son seçimlerde etkili bir propaganda-ajitasyon ve teflhir çal›flmas› yürüttük. Propaganda-
ajitasyon çal›flmas› elbette kendi içinde bir amaç de¤ildi bizim için. Bu alanda fazlas›yla
baflar›l›y›z ve bu yeni bir fley de de¤il. Bizim için aslolan, sistemli bir propaganda-
ajitasyondan da güç alarak, etkili bir siyasal çal›flmayla emekçi y›¤›nlara ulaflabilmek, giderek
onlarla buluflmak ve nihayetinde onlar› saflar›m›za kazanmakt›r.

Seçim dönemindeki çal›flmam›z yerel parti örgütü olarak illegal araç ve olanaklar›m›zla
sürdürdü¤ümüz çal›flmayla s›n›rl› kalmad›. Fabrikalarda çal›flan yoldafllar›m›z kendi
alanlar›ndaki iflçi iliflkilerimize BDSP seçim bildirgelerini da¤›tarak gündemlerine politikam›z›
soktular. BDSP’nin neden kuruldu¤u, ba¤›ms›z adaylar›n seçimlere neden kat›ld›¤›,
programatik farkl›l›k ortaya konularak tart›fl›ld›. Gücümüz ölçüsünde kitle iliflkilerimizi, seçim
bürolar›m›z›n aç›l›fllar›na ve yap›lan etkinliklere katmaya çal›flt›k. K›smi olarak bunda baflar›l›
oldu¤umuzu söyleyebiliriz. Baz› iliflkilerimiz bu süreçte bize daha da yak›nlaflt›. Yine de
kitle çal›flmam›z zay›f kald›. Bu zay›fl›¤›n birçok etkeni var tabii ki. S›n›rl› güç,
deneyimsizlik, zaman darl›¤›, baz› imkans›zl›klar vb. Bu çal›flmam›zla bir kez daha aç›¤a
ç›kan eksiklik ve yetersizliklerimizi gidermek ve güç kazanmak bizzat kitle çal›flmas› içinde
olacakt›r. Yürüttü¤ümüz seçim çal›flmam›z bunu fazlas›yla gösteriyor. Bu süreçten
ç›kard›¤›m›z derslerle kazan›mlar›m›za yaslanarak önümüzdeki süreçte bu eksikliklerimizi
giderme, kitle çal›flmas›nda yetkinleflerek h›zla güç kazanma göreviyle yüzyüzeyiz. Seçim
sonras›nda da emperyalist savafl, s›n›f ve emekçileri bekleyen y›k›m ve felaketler vb.
gündemler üzerine yo¤un ve sistematik bir pratik faaliyet içerisinde olaca¤›z.

Seçimden birinci parti olarak ç›kan AKP’nin seçim baflar›s› geçicidir. Bu baflar›n›n temel
nedeni emekçilerin aray›fl›d›r. AKP’nin akibeti emekçiler taraf›ndan çöpe at›lan di¤er düzen
partilerinden farkl› olmayacakt›r. Zira seçimden önce ve sonra ABD’ye, ‹MF’ye, sermayeye
y›k›m program›n›n devamc›s› olaca¤›na dair taahhütler vermiflti. ‹lk icraatlar ve aç›klamalar
bunu fazlas›yla gösteriyor. fiimdiden flu net olarak görülüyor ki; binlerce iflçi iflinden
olmakla, açl›kla yüzyüzedir. Kap›m›za dayanan savafl›n desteklenmesi de bunun cabas›d›r.

3 Kas›m seçimlerinin ortaya ç›kard›¤› tabloda görüldü¤ü gibi, genifl emekçi y›¤›nlar büyük
bir aray›fl içerisindedir. Sermaye bas›n›n›n da yans›tt›¤› gibi bu bir toplumsal öfkenin d›fla
vurumudur, fakat pasif bir yans›mas›d›r. Hangi yol ve biçim alt›nda sürerse sürsün, bu
aray›fl, a¤›r yaflam ve sefalet koflullar›ndan kurtulma gerçekli¤ine dayan›yor. Ba¤›ms›z
devrimci s›n›f çizgisiyle birleflemedi¤i taktirde, sermaye düzeni bu aray›fllar› flu ya da bu
yöntemle sapt›r›p, düzen içi kanallara yönlendirebilecektir. Bu aray›fllar devrimci bir s›n›f
çizgisinde birleflemedi¤i taktirde, çürüme ve yozlaflmaya da neden olacakt›r

Seçim sürecinin kitlelerdeki politik duyarl›l›¤› art›rmas› bizim için bir avantaj
olufltururken, kitleler nezdinde s›n›f devrimcilerinin fark› anlafl›lm›flt›r. 3 Kas›m seçimleri
flunu da göstermifltir ki; bu tepki ve aray›fllar› kucaklay›p örgütleyecek, iktidara tafl›y›p
sermaye s›n›f›n›n egemenli¤ine son verecek tek program partimizin, TK‹P’nin program›d›r.
Bu iflçi s›n›f›n›n bu topraklardaki biricik devrimci program›d›r. Program›m›za dayanarak
yürüttü¤ümüz seçim çal›flmam›z bunu fazlas›yla kan›tlam›flt›r. Herfley net biçimde ortadad›r;
iki dünya ve iki s›n›fla, bunlar› temsil eden iki programla yüzyüzeyiz...

Bu iddiaya sahibiz. Çünkü gücümüzü program›m›zdan, partimizden, kanlar›yla bayra¤›m›z›
daha da k›z›llaflt›ran flehit yoldafllar›m›zdan, yenilmez davam›zdan al›yoruz. Emekçilerle
devrimci s›n›f çizgisinde birleflecek, sermayenin s›n›f egemenli¤ine son verece¤iz.

Sefaköy’den komünistler
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Seçim dönemi pratik faaliyetlerinden...
Kartal-Pendik bölgesi:
Komünistler 3 Kas›m seçimlerini en

bafl›nda itibaren “Sermayenin seçimlere iflçi-
emekçilerin devrime ihtiyac› va!” slogan›yla
karfl›lad›lar. Bu bilinç aç›kl›¤› temelinde,
yerelliklerde yarat›lan s›n›f platformlar› ve
onlar›n ba¤›ms›z adaylar› ile, hem sistemin
teflhirini yapm›fllar hem de onlara alternatifsiz
olmad›klar›n› göstermifllerdir. TK‹P olarak
seçime dönük politikalar›m›z› çeflitli
materyallerle emekçi kitlelere ulaflt›rd›k. Parti
organ› olarak bölgemizde yo¤un bir
propaganda faaliyeti yürütmeye çal›flt›k.
Kentin büyük bir bölümüne duvar yaz›lar› ile
dönemsel fliarlar›m›z› yazd›k.

Öncelikli olarak genel yol güzergahlar›na
yazmaya dikkat ettik. Bu, hem daha çok
insan›n görmesini sa¤lad›¤› hem de zaman
bak›m›ndan daha az vakit harcand›¤› için
önemliydi. Art›k neredeyse parti duvar›
olarak an›lan ve birçok espriye konu olan
Bo¤az Köprüsü giriflindeki duvara “Çözüm
devrimde kurtulufl sosyalizmde!” fliar›n›
yazd›k. E-5 üzerinde Göztepe Köprüsü yan›na
“Kahrolsun emperyalizm!” yaz›ld›. Güzelyal›’
da tren yolunda görülebilen bir duvara
“Kahrolsun emperyalizm, yaflas›n halklar›n
devrimci birli¤i!” fliar› yaz›ld›. Kurtköy
sanayide üç ayr› noktaya “‹flçilerin birli¤i
sermayeyi yenecek!”, “ABD Irak’tan defol,
kahrolsun emperyalist savafl!”, “Yaflas›n
devrim ve sosyalizm!” fliarlar›n› yazd›k.
Ayr›ca Aydos civar›ndaki mezarl›¤a da
“ABD’ci-‹MF’ci düzen partilerine oy verme
hesap sor!”, “Yaflas›n TK‹P!” fliarlar›n›
yazd›k. K›s›tl› say›daki kufllar›m›z› daha çok
Gülsuyu ve Aydos’ta kulland›k.

Bu pratik çal›flma esnas›nda düflman›n
dikkatini üzerimize çekti¤imiz söylenebilir.
Bir çal›flma sonras› jandarmalar yoldafl›m›z›n
üzerine hedef gözeterek atefl açt›lar. Ama bu
çal›flmada düflman›n eline hiçbir fley geçmedi.

-S›n›fa karfl› s›n›f, düzene karfl› devrim,

kapitalizme karfl› sosyalizm!

Kartal’dan komünistler

Ümraniye bölgesi:
Komünistler olarak seçim dönemiyle

birlikte kendili¤inden bir politikleflme
yaflayan kitlelere dönük olarak bölgemizde de
devrimci bir pratik çal›flma örgütledik.
Seçimler nedeniyle yürüttü¤ümüz
kampanyan›n bir aya¤›n› da bu pratik faaliyet
oluflturdu. OSB-‹MES çevresi ve buralarda
çal›flan iflçilerin oturduklar› mahalleler
çal›flmam›z›n öncelikli hedefi oldu. OSB ve
‹MES çevresine seçim ve savafl gündemli
olarak “Amerikanc› düzen partilerine oy
yok!”, “Düzen partilerine oy verme hesap
sor!”, “Düzen partilerine verecek oyumuz
yok, soracak hesab›m›z var!”, “Kahrolsun
emperyalist savafl!”, “ABD askeri
olmayaca¤›z!” fliarlar›m›z› yazd›k.

Bunun yan›nda iflçi ve emekçilerin yo¤un
olarak oturdu¤u mahalleler olan 1 May›s,
Birlik, Esenflehir mahallerinde “Yaflas›n
Türkiye Komünist ‹flçi Partisi!”, “Emperyalist
savafla hay›r!”, “Yaflas›n devrim ve
sosyalizm!”, “Kahrolsun ABD
emperyalizmi!”, “Amerikanc› düzen
partilerinden hesap soraca¤›z!” fliarlar›n›
cadde kenarlar›na ve iflçi-emekçilerin
kulland›¤› güzergahlara yazd›k.

Alemda¤ Caddesi üzerinde binlerce
kiflinin görebilece¤i duvarlar› hemen her gün
“Düzen partilerine oy yok!”, “Düzen
partilerine verecek oyumuz yok, soracak
hesab›m›z var!”, “Filistin halk›na özgürlük!”
fliarlar›m›zla donatt›k. Tekstil atölyelerinin
yo¤un olarak bulundu¤u ‹stanbul Çarfl›s›na ve
daha büyük fabrikalar›n bulundu¤u Ümraniye
Siteye “F tipine hay›r!” yaz›lamas› yapt›k.
Ayr›ca bölgede birçok noktay› “TK‹P”
imzalar›yla süsledik.

Savafl ve seçim gündemi üzerinden
flekillenen çal›flmam›z›n politik fliarlar›n›
tafl›yan kufllar›m›z› da yo¤un olarak kuland›k.
Çal›flma boyunca binlerce TK‹P imzal› kufllar
tüketildi, 20’nin üzerinde noktaya da
yaz›lama yap›ld›.

Ümraniye’den komünistler
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Sefaköy-‹kitelli bölgesi:
Yaklaflan Irak savafl› ve faturas› çok daha

a¤›r olan bir ekonomik-sosyal program›n
hayata geçirilmesi için tezgahlanan bir seçim
oyununun gerçek anlam›n› kitlelere
anlatabilmek ve buna karfl› mücadeleye
çekebilmek için, partimizin “seçim takti¤i”
politikas›n› temel alarak, siyasal faaliyetimize
h›z verdik.

Öncelikle; partimizin önümüzü ayd›nlatan
taktik politikalar›n›, son dönemin sosyal
siyasal geliflmelerini, düzen ve reformist
partiler ile devrimci hareketin seçimlerde
izleyecekleri politikalar› ve bunun ›fl›¤›nda
önümüze ç›kan görevleri de¤erlendirerek
önümüze flu hedefleri koyduk:

* Devrimci s›n›f mücadelesi çizgisi izleyerek
kitlelerle mücadele içinde buluflmak...

* ‹flçi ve emekçilerin yo¤un olarak
oturdu¤u semtler ve sanayi bölgeleri baflta
olmak üzere en ifllek cadde ve noktalar›
materyallerimizle kuflatmak...

 * Yalan ve demagojiye dayal› bofl hayaller
yayarak kitlelerin zihinlerini buland›ran, ‹MF-
TÜS‹AD y›k›m programlar›nda tekleflen düzen
partilerini teflhir etmek...

* Sol-sosyalist söylemlerle kitlelerde
parlamentarist hayaller yayarak çözümün
mecliste oldu¤unu söyleyen reformist
odaklar›n konumun gözler önüne sermek...

* Kitlelerin politikaya çok aç›k oldu¤u
böylesi bir döneme “boykot”çu zihniyetiyle
yaklaflan küçük-burjuva devrimci ak›mlara
karfl›; “Ne seçim ne meclis! Çözüm devrimde
kurtulufl sosyalizmde!” temel fliar›yla iflçi ve
emekçilere gerçek kurtuluflun yolunu
göstermek, savafl karfl›t› cepheyi
güçlendirmek, kitlelerin karfl›s›na devrimci
program›m›zla ç›kmak.

Bu çerçevede iflçi ve emekçilerin yo¤un
olarak oturdu¤u semtleri-sanayii bölgelerini
ve ifllek noktalar› hedefleyen genifl bir
ajitasyon-propaganda çal›flmas› bafllatt›k.

Bunlardan biri olan Sefaköy-‹nönü
Mahallesinin çeflitli yerlerine; “Düzen
partilerine oy verme, hesap sor!”,
“Emperyalist savafla hay›r!”, “Yaflas›n
iflçilerin birli¤i halklar›n kardeflli¤i!” “ABD
askeri olma!”, “Herkese ifl, tüm çal›flanlara ifl
güvencesi!” yaz›lamalar› ve birçok noktaya
“TK‹P” imzalamalar› gerçeklefltirdik. Ayr›ca
Borusan’›n yak›n›nda ve merkezi bir güzergah

üzerine büyükçe “Ne seçimde ne mecliste,
çözüm devrimde sosyalizmde!” yaz›lamas›
gerçeklefltirdik.

‹kitelli bölgesindee Marmara Sanayii Sitesi
ve civar›na “Emperyalist savafla hay›r!”, “Irak
halk› yaln›z de¤ildir!”, “Yaflas›n iflçilerin
birli¤i halklar›n kardeflli¤i!”, “Düzen
partilerine oy verme hesap sor!”, “ABD
askeri olma!”, “Ne seçimde ne mecliste
çözüm devrimde sosyalizmde!” yaz›lamalar›n›
gerçeklefltirdik. Halkal› ATV’nin civar›ndaki
fabrikalar bölgesinde “Kahrolsun emperyalist
sald›rganl›k!” yaz›lamas› yapt›k.

Yeni Bosna bölgesinde ise Zafer
Mahallesi'nin çeflitli yerlerine “Amerikanc›
düzen partilerine oy verme hesap sor!”,
“Çözüm devrimde!”, “Irak halk› teslim
al›namaz!”, “ABD askeri olma!” yaz›lamalar›
ve TK‹P imzalamalar› gerçeklefltirdik. Do¤u
Sanayii Sitesi ve civar›ndaki fabrikalar
bölgesinde ise “Savafl ve sömürü hükümetine
oy verme!”, “Çözüm ne seçimde ne mecliste,
çözüm devrimde!”, “Düzen partilerine oy
verme hesap sor!” “Irak halk› teslim
al›namaz!” sloganlar›n› yazd›k.

Her gün yüzbinlerce insan›n geçti¤i E-5
güzergah›nda, Çobançeflme ve Bahçelievler
mevkinde “ABD askeri olma”, Topkap›’da ise
“Ne seçimde ne mecliste, çözüm sosyalizmde”
sloganlar›m›z› yazd›k ve imzalar›m›z› att›k.

Pratik çal›flmalar›m›z›n ikinci aya¤›n› ise
“S›n›fa karfl› s›n›f, düzene karfl› devrim,
kapitalizme karfl› sosyalizm!”, “Emperyalist
savafla onay veren Amerikanc› partilerden
sokakta ve sand›kta hesap soral›m!”, “F tipi
hapishaneler kapat›ls›n, tutsaklara özgürlük!”,
“Yaflas›n Ölüm Orucu direniflimiz!”, “Ne
seçim ne meclis, çözüm devrimde kurtulufl
sosyalizmde!” fliarlar›n› içeren kufllar›m›z
oluflturdu. Y. Bosna Zafer Mahallesi, Do¤u
Sanayii Sitesi ve civar›ndaki fabrikalar,
‹kitelli Atatürk mahallesi ve Marmara Sanayii
Sitesi civar›nda binlerce kufl tükettik..

Boykotçu ak›mlar›n sokak aralar›na s›k›flan
bir-iki pratik d›fl›nda varl›klar› dahi
hissedilmezken, illegal alanda yürüttü¤ümüz
bu faaliyet bölgede kendini hissettirdi ve son
süreç üzerinden epey anlaml› oldu. Baz›
bölgelerde aç›k alan çal›flan› yoldafllar›m›z›n
yürüttü¤ü çal›flmalarla içiçe geçti, emekçiler
üzerinde güçlü bir etki b›rakt›.

Sefaköy-‹kitelli’den komünistler
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Zor dönemde kendimize bakmak
M. Ulafl

Komünistler olarak zor dönemin
devrimcileri olma iddias› ile yola ç›kmam›z,
güçlü bir örgütsel yap›y› infla ve iflçi s›n›f›n›
buna kazanma iddias›d›r da ayn› zamanda.
Zor bir dönemde partiyi infla edebilmemiz de
bu iddian›n pratikte somutlaflabilmesiyle
mümkün oldu. Ancak partinin ulaflt›¤› düzeye
saflar›m›zda bulunan ço¤u devrimci taraf›ndan
ulafl›lamad›¤› da bir gerçek. Bu ise partimizin
politikalar›n›n hayata geçirilmesini, parti
program›n›n hayat bulmas›n› ve iflçi s›n›f›n›
partiye kazanmam›z› zora sokmakta. Bu
nedenle biz komünist militanlar kendimizi
partinin teorik-ideolojik çizgisine, politik-
pratik hatt›na ve örgütsel düzeyine
yükseltmeyi ertelenemez bir görev olarak
kabul etmeliyiz.

Partimiz ortaya koydu¤u programla
önümüzü açm›fl ve yürümemiz gereken yolu
göstermifltir. Bunun yan›nda gerek dönemsel
olarak belirlenen merkezi politikalar gerekse
seçilmifl alan veya sektörlere dönük özel
politikalarla yürümemiz gereken yolu önemli
ölçüde açm›flt›r, açmaktad›r. Bize düflen
aç›lan bu yolda kararl› bir flekilde yürüyüp
iflçi s›n›f›n› partiye ve devrime kazanmakt›r.
Ancak saflar›m›zda bulunan devrimcilerin bir
k›sm›n›n bu politikalar› hayata geçirme
konusunda flu veya bu ölçüde bir atalet
içinde olduklar› da bir gerçektir. Bu yoldafllar
yay›nlar›m›z› adeta birer okur gözüyle okuyup
kendi görevlerini de yay›nlara zaman zaman
katk› yapmak ve güdük bir pratik faaliyetle
s›n›rland›rabilmektedirler. Bunu kabul etmek,
olabilir bir durum ve tutum saymak mümkün
de¤ildir.

Evet biz düflünmeli ve yay›nlar›m›za
düzenli olarak katk› yapabilmeliyiz. Fakat bu
ancak politik sorunlara veya çal›flman›n
ihtiyaçlar›na göre flekillenirse bir anlam
kazan›r. Bunun içinse çok yönlü bir politik
çal›flma ve parti politikalar›n› bulundu¤umuz
alan›n özgül koflullar›na uyarlama çabas›
içinde olmam›z gerekir. Ancak böyle bir
çal›flma bizi diri tutacak ve mesafe almam›z›

sa¤layacakt›r. Böyle bir çaba içinde
olmayanlar›n herhangi bir konuda
derinleflmeleri mümkün olmayaca¤› gibi,
kendi s›¤l›klar› içinde bo¤ulmalar› da
kaç›n›lmaz olacakt›r. Bu bir süre sonra
sürekli kendini tekrar ve iddias›zlaflma
do¤urur ki, bunun da ulaflabilece¤i sonuç
politik yaflam›n d›fl›na düflmek olmaktad›r
ço¤u durumda.

Bundan kurtulman›n ve koydu¤umuz
iddian›n hakk›n› verebilmemizin yolu
kendimizi çal›flman›n ihtiyaçlar›na göre
flekillendirmekten geçer. Bu kendimizi ve
yaflant›m›z› disipline etmemizi zorunlu k›lar.
Nitekim daha kendisini bile örgütleyemeyenin
partiyi ve devrimi örgütlemesi zaten
beklenemez. Bu, yat›fl-kalk›fl saatlerinden
tutal›m da düzenli bir e¤itim program›
uygulamaya, tüm ifllerimizi planlay›p günün
her an›n› devrim davas› için harcamay› kadar
bir dizi konuda dikkat, özen ve disiplini
gerektirir. Akflam çok yorgun olmak veya
güzel bir film izlemek, sonra da geç
uyuyarak ertesi günün yar›s›n› heba etmek
hiç de tafl›d›¤›m›z iddia ile örtüflmeyen bir
davran›fl tarz› olur. Elbette kendi
ihtiyaçlar›m›z için zaman ay›r›r›z. Ama s›n›f
devrimcisi olma iddias› tafl›yan bir
devrimcinin ihtiyaçlar› da partinin ve
devrimin ihtiyaçlar› de¤il midir ki zaten.

Fabrikada 10 saat çal›flmak, sonra eve
gelip uyumak için geçerli bir neden olamaz.
Nas›l ki fabrikada bir iflçi olarak s›k› bir
disiplin alt›nda çal›fl›yorsak, bir parti iflçisi
olarak fabrika d›fl›nda da ayn› çal›flma
yo¤unlu¤unu, hatta daha fazlas›n› göstermek
zorunday›z. Evet bizler partinin ve devrimin
iflçileriyiz ayn› zamanda. Bafl›m›zda eli sopal›
bir ustabafl›n›n veya üst bir organ›n
müdahalesini beklemek, bizim tavr›m›z
olamaz. Bu iddiam›z› bofla düflürece¤i gibi,
müdahaleden yoksun kald›¤›m›z anda da
zay›flay›p zamanla geriye düflmemize neden
olur. Tabii böyle devrimcilerin ne kadar
ileriye ç›kabilece¤i de ayr› bir sorun.
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Çal›flmam›za yön verecek olan partinin
belirledi¤i politik hatt›r. Politikan›n ve s›n›fa
yönelimin karfl›l›k bulaca¤› yer ise iflçi s›n›f›
ve emekçi kitlelerdir. Çal›flmam›z genifl iflçi
kitlelerine dönük olmakla birlikte temel
hedefimiz öncü iflçilere ulaflmak ve onlar›
partiye kazanmakt›r. Ancak bugün öncü
iflçilerden anlamam›z gereken geçmifltekinden
farkl›d›r. ‘80 öncesinin ve ‘87-91 dönemi
hareketlili¤inin ortaya ç›kard›¤› öncü kuflak
Körfez Savafl›yla birlikte tasfiye edilmifl,
onun yerini genç ve mücadele deneyimi
olmayan bir iflçi kufla¤› alm›flt›r. Bunlara
daha do¤ru bir tabirle öncüleflmeye aç›k
iflçiler demek yerinde olur. Bu “öncüler” de
devrimci parti ve örgütlere eskisi gibi aç›k
olmad›klar› gibi belirgin bir biçimde
örgütlülükten kaç›fl e¤ilimi tafl›yorlar. Bu ise
bizim normali aflan bir çal›flma tarz› ve güçlü
bir örgütsel kuflatmam›z› zorunlu k›lmaktad›r.
Yani bulundu¤umuz alanlarda ileriye ç›kmaya
aç›k veya öncü olabilecek iflçilere ulafl›p
onlar› dört bir yandan kuflatarak ileriye
çekmemiz bir zorunluluk olarak karfl›m›zda
durmaktad›r.

‹nsanlar› dönüfltürmenin tek bafl›na bire
bir iliflkiler içinde sa¤lanamayaca¤› ortada.
Bunun için güçlü politik bir çal›flma gerekir.
S›n›f› ancak politik bir faaliyet içinde
kazanabiliriz. Bunu baflarabilmek için de kitle
denizi içine girmeli ve onlarla her türlü ba¤›
kurabilmeliyiz. Bu, sosyal yönden geliflmifl
olmay› zorunlu k›lar. Sosyal ba¤lar› zay›f
olan devrimcilerin kendilerine içinde
çal›flabilecekleri bir çevre oluflturabilmeleri
oldukça zor olacakt›r. Bu yap›lmadan da
b›rakal›m politik bir faaliyet yürütebilmeyi
iflçileri yay›nlar›m›z›n düzenli okuru
yapabilmek bile oldukça zordur.

Engels’in sözü bu aç›dan oldukça
çarp›c›d›r; bir insan›n sosyalli¤i ne ise
kendisi de odur. Bu söz üzerine durup
düflünmek gerekir. Sosyal yönden geliflmifl bir
devrimci bulundu¤u ortamda iliflki kurmakta
zorlanmayacak ve bu özelli¤ini güçlü bir
partili kimlik ve donan›mla birlefltirebildi¤i
ölçüde siyasal çal›flmada h›zla yol almas› zor
olmayacakt›r. Bu sayede bugün bir dost
olan›n çok geçmeden bir yoldafl olarak
saflar›m›za gelmesi mümkün olacakt›r. Bu

ba¤lar›n kurulamad›¤› durumlarda ise
b›rakal›m çal›flmada mesafe almak
bulundu¤umuz alandan d›fllanmam›z, bir nevi
soyutlanmam›z kaç›n›lmaz olur.

Bu nedenle bizler, bu zay›f yan›m›z›n
üstüne kararl› bir flekilde yürümeli ve rahat
sosyal iliflkiler kurma yetene¤i
kazanabilmeliyiz. Nitekim yer yer yüzlerce
iflçi aras›nda uzun süre çal›fl›lmas›na ra¤men
bir iflçinin dahi okur haline getirilememifl
olmas› düflündürücüdür. Bu ne iflçilerin geri
bilinci, ne de düzenin onlar› dört koldan
kuflatm›fl olmas› ile aç›klanabilir. Bu olsa
olsa bizim atalet ve iddias›zlaflmam›z›n bir
göstergesidir. E¤er her sorunu bizim
d›fl›m›zdaki olumsuz koflullarla aç›klamaya
kalkarsak bu hem bizi edilgenli¤e ve
iddias›zl›¤a sürükler, hem de partinin
dönüfltürücü, örgütleyici ve önder rolünü
yads›mam›za neden olur. E¤er bizler
kendili¤inden hareketin kuyru¤unda yüzen
küçük-burjuva devrimciler veya liberal
reformistler olsayd›k, çeflitli bahaneleri
önümüze çekip s›zlanabilirdik. Ama bizim
baflta koydu¤umuz partili kimlik ve iddia bu
gerekçeleri bofla düflürür, onlarla hiçbir
biçimde ba¤daflmaz.

Bahaneler ard›na s›¤›nmamak ve
çal›flmam›zda kazan›mlar elde etmek
istiyorsak, kendimize net hedefler belirlemeli
ve tüm olanaklar›m›z› belirledi¤imiz bu
hedeflere ulaflmak için seferber edebilmeliyiz.
Örne¤in; X fabrikas›nda veya Y alan›nda iki
ay içinde iflçilerle asgari düzeyde bir iliflki
kurmak ya da varolan iliflkilerimizi tan›ml›
hale getirmek gibi daha somut hedefler
belirleyip buna uygun görevlendirmeler
yap›labilmeliyiz. Daha sonra da al›nan
kararlar ve hayata geçirilen pratik
karfl›laflt›r›l›p kararlar›n ne kadar›n›n hayata
geçirildi¤i denetlenebilmeli ve rehavet içinde
ifllerin savsaklanmas›na izin verilmemelidir.

Bunun yan›nda ayn› titizli¤i MYO ve
PYO’a düzenli katl› yap›lmas› konusunda da
göstermeliyiz. Her hafta geliflen gündemler
veya çal›flman›n yönelimleri do¤rultusunda
yay›nlar›m›za katk›da bulunabilmeliyiz. Bunu
bir zorunluluktan öte bir hak olarak
de¤erlendirmeli ve düflüncelerimizi yay›n
organlar›m›z arac›l›¤› ile yoldafllar›m›za ve
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iflçi-emekçilere ulaflt›rabilmeliyiz.
Unutulmamal› ki her yaz› yazma süreci ayn›
zamanda hakk›nda yaz›lan konularda bir
yo¤unlaflma ve e¤itim sürecidir de. Bu
nedenle yay›nlar›m›za katk›y› bir e¤itim
süreci olarak da de¤erlendirmeliyiz.

Buna benzer denetim mekanizmalar›n›n
oturtulabilmesi sayesinde, çal›flmam›z›n
kendili¤inden bir halden kurtar›l›p belli bir
düzeye ç›kar›lmas› da olanakl› hale gelir.
Aksi taktirde rehaveti izleyen ve tamamlayan
çal›flmadaki iddias›zl›k bizlerin geriye
düflmesini de kolaylaflt›r›r. Somut hedefleri
olan ve tan›mlanm›fl bir faaliyet
yürütmedi¤imiz bir durumda, fabrikada bir
iflçi olarak çal›fl›yor dahi olsak giderek bu
iddias›zl›k içinde “iflçileflme”miz kaç›n›lmaz
olur. Bu tarz bir “iflçileflme”den, proleter bir
devrimci olmay› de¤il fakat onunla karfl›t
biçimde iflçilerin bugünkü geri, edilgen ve
pasif konumuna düflmeyi anlamak gerekir.

Fabrikada çal›flmak kimseyi kendi bafl›na
s›n›f devrimcisi yapmaz. E¤er do¤ru
ideolojik-politik hatt›m›z ve buna uygun bir
örgütsel çal›flmam›z yoksa fabrikada çal›flan
bir küçük burjuva olmaktan öteye gidemeyiz.
Yani sabah 7’de ifle giden, akflam gelip
televizyon izleyen, vakti kal›rsa biraz kitap
okuyan, çok dürtüklenirse yaz› yazan,
çevresine ve politik sorunlara duyars›z
kalabilen bir devrimci tipi ç›kar ortaya ki,
böylelerine ne kadar devrimci denebilece¤i
de tart›flmal›d›r.

Bunun yan›nda arada s›rada ç›k›lan pratik
faaliyet de kimseyi tek bafl›na devrimci
yapmaz. Pratik faaliyet ancak sürekli ve
etkili bir politik çal›flmayla birleflirse bir
anlam kazan›r. Yoksa bu süreçte da¤›t›lan bir
bildiri veya yap›lan ajitatif bir konuflmayla
iflçi s›n›f›n› kazanmay› beklemek ve bunun
ad›na devrimcilik demek, olsa olsa kendi s›¤
sular›nda yüzenlerin ifli olabilir. Do¤ru
çal›flma tarz› için elbette aç›k bir siyasal
bilince sahip olunmas›, bunun yan›nda parti
program›n›n, stratejik ve taktik
yönelimlerinin, ideolojik-politik hatt›n›n
kavranabilmesi gerekir. Politik çal›flmada
iddia ve ›srar ancak bu flekilde kazan›labilir.
Çünkü ›srar ve yo¤unluk olabilmesi için
partili kimlikte bir derinlik kazanabilmek,
bunun içinse gerek teorik-programatik

gerekse ideoljik-politik bir e¤itimden geçmek
zorunludur. E¤er bu derinli¤i sa¤layamazsak
kendi s›¤l›¤›m›z içinde bo¤ulmam›z
kaç›n›lmaz olur. Birikimsiz bir devrimci s›¤
bir suya benzer. S›¤ birikintileri kar›flt›r›p
bulan›klaflt›rmak kolay olur. Böyleleri ilk
zorluklarda ya da esen sert rüzgarlarda
dayanamay›p savrulma e¤ilimi tafl›rlar. Bu ise
bizi çok yönlü ve sistemli bir e¤itime
zorunlu k›lar.

Partinin ulaflt›¤› teorik, politik ve örgütsel
düzeyin ifadesi olan belgeler incelememiz,
kendimizi gelifltirmemiz ve politik
çal›flmam›zda kullanmam›z için bizi bekliyor.
Çal›flmam›z›n ihtiyaçlar›na göre belirlenecek
bir e¤itim program› hepimiz için bir
zorunluluktur. Ancak do¤ru bir e¤itim ve
devrimci kimli¤in birleflmesiyle burjuvazinin
kuflatmas›na ve sald›r›lar›na karfl› partinin ve
devrimin de¤erlerini koruyabiliriz. Parti
çizgisi ve de¤erlerini kavrayamam›fl, yarat›lan
devrimci miras› ve partili kimli¤i
özümseyememifl bir devrimcinin düflman
karfl›s›nda parti bayra¤›n› yukar›da tutmas› da
oldukça zor olacakt›r. Düflman›n faflist bask›
ve zoruna karfl› bizim gücümüz tarihsel
hakl›l›¤›m›zdan, devrimci miras›m›zdan ve
partili kimlikten süzülerek oluflmufl k›r›lmaz
irademizden gelir. ‹flte bu güç ki düflmana
kendi ininde diz çöktürebilir. Ancak bu;
partili kimlikte ›srar, yo¤unluk ve derinli¤i
zorunlu k›lar. Derinlik ise ancak çok yönlü
ve sistemli bir e¤itimle kazan›labilir.

Evet bizler zor dönemin devrimcileri
olarak gelece¤i kazanmak iddias›yla yola
ç›kt›k. Ancak bu yolda yürümenin hakk›n›
verenler sonuna dek ilerleme onurunu
yaflayabilecekler. Yolumuza ç›kacak zorluklar
ise ancak sistemli ve kararl› bir mücadele ile
afl›labilirler. Bu ise öncelikle kendi zaaf ve
yersizliklerimize karfl› amans›z bir
mücadeleyi zorunlu k›lar. Kendisini
dönüfltüremeyenlerin, içlerindeki küçük-
burjuvaziyi ezemeyenlerin, kendi s›¤
sular›nda yaflayanlar›n içinde yaflad›klar›
toplumu ve dünyay› de¤ifltirmeleri
beklenemez. Bu nedenle önce kendimize
karfl› ac›mas›z olup zaafl› yanlar›m›z›
ezmeliyiz. Ancak bu sayede koydu¤umuz
iddian›n hakk›n› verip emin ad›mlarla
yolumuzu yürüyebiliriz.
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Devrim davas› bu topraklarda güvence
alt›na al›nm›flt›r

Ekim Devrimi aradan geçen 85 y›la ra¤men hala tüm dünya iflçi s›n›f› ve ezilen halklar
için bir umut ›fl›¤›, gerçek kurtuluflun bir k›lavuzudur. Büyük Ekim’in 85.’inci y›ldönümü
ayn› zamanda emperyalist dünya düzenine karfl› Türkiye topraklar›ndan militan bir savafl ilan›
olarak kurulan partimizin, TK‹P’mizin 4. kurulufl y›ldönümüdür.

Bir avuç insanla parti infla örgütümüz EK‹M siyaset sahnesine ç›kt›¤›nda, tasfiyeci
dalgan›n, kaçk›nl›¤›n, dönekli¤in, “yeni dünya düzeni” ç›¤›rtkanl›¤›n›n ortal›¤› sard›¤›, Do¤u
Avrupa’daki y›k›l›fl›n bafllamakta oldu¤u bir dönemdi. Saflar› terkedenler, devrime ihanet
edenler, reformizme ve düzenin icazet alan›na h›zla kayan 25-30 y›ll›k hareketler...

Bir avuç insanla yola koyulan komünistler, bu tasfiyeci dalgaya karfl› çetin bir mücadele
yürüttüler. Devrimci hareketin hastal›kl›-zaafl› yönlerini devrimci bir elefltiri süzgecinden
geçirerek, devrimci bir s›n›f çizgisinde proletarya partisini infla etme zorlu görevine girifltiler.
Sonuçta on y›l› bulan yo¤un ve inatç› bir çaban›n ard›ndan, s›f›rdan yarat›lan bir örgütle bu
tarihi görevi baflar›yla yerine getirdiler. ‘98 y›l›n›n 1 Kas›m’›nda partimizin, TK‹P’nin
kuruluflu dosta düflmana ilan edildi. Bu her aç›dan tarihi önemde bir ad›md›. Partimizin ilan›
bu topraklardaki devrim davas›n›n güvence alt›na al›nmas›yd›.

Kongremizin platformunda; baflta program ve tüzük olmak üzere bir dizi temel önemde
konu ele al›nm›fl, canl›, dinamik ve düzeyli tart›flmalar›n ard›ndan bir sonuca ba¤lanm›flt›r.
Türkiye devrimci hareketi, parti program›na yüzeysel ve biçimsel olarak yaklafl›rken, ve
bunun ürünü olarak da her geçen gün iddias›zlafl›rken, Parti program›m›z, kayna¤›n› Komünist
Manifesto’dan alan 150 y›ll›k bir teorik ve pratik birikim üzerinden yükselmektedir. Bu
program›n devrimci s›n›f mücadelesi için yol gösterici dinamik özü ve içeri¤i her geçen gün
daha iyi anlafl›lmaktad›r. Bunun en son örne¤i 3 Kas›m seçimleri süreci oldu. Geleneksel sol
ak›mlar parlamentarizme kayarken ya da kitleleri boykota ça¤›r›p pasif bir edilgenlikle
seyrederken, s›n›f devrimcileri izledikleri seçim takti¤iyle süreçten politik-pratik olarak
kazançl› ç›km›fllard›r. Bu baflar› program›m›za dayanman›n, ondan güç alman›n bir üründür.

‘89 y›k›l›fl›yla birlikte dünyada “yeni dünya düzeni” ilan edilmifl; s›n›f mücadelerinin ve
sosyalizmin öldü¤ü, kapitalizmin ebedili¤ini kan›tlad›¤› ç›¤›rtkanl›¤› ortal›¤› sarm›flt›. Bundan
sadece birkaç y›l sonra iflçi s›n›f› ve emekçi halk kitlelerinin kapitalizmin bask› ve
sömürüsüne, emperyalist kölelik ve sald›rganl›¤a karfl› yeni bir mücadele dönemine
girmeleriyle birlikte kapitalizmin temelleri sars›lmaya bafllad›. Bugün emperyalist
küreselleflmenin yaratt›¤› y›k›ma ve emperyalist savafl haz›rl›klar›na karfl› tüm dünyada
milyonlarca emekçi sokaklara dökülmektedir. Bu tepki her geçen gün büyüyüp geliflmektedir.

Tüm dünyada oldu¤u gibi Türkiye’de de emekçiler yoksulluk girdab›na sürüklenmekte, sefalet
ve açl›k günbegün derinleflmektedir. Sermaye devleti milyonlarca emekçinin kan› ve y›k›m›
pahas›na ABD’nin savafl arabas›na h›zla koflmaktad›r. Emekçiler cephesinden buna karfl›
koyulamad›¤› taktirde tam bir y›k›m yaflanacakt›r. Türkiye iflçi s›n›f› ve emekçilerinin bu
düzenden bir beklentileri olamaz. Bu düzenin emekçilere reva gördü¤ü tek fley kan, zulüm,
iflkence ve yoksulluktur. Emekçilerin gerçek kurtuluflu yeni Ekim devrimlerinden geçmektedir.

Zorlu bir s›navla daha karfl› karfl›yay›z. Görevlerimiz ço¤almakta, sorumluluklar›m›z
artmaktad›r. Partimizden, program›m›zdan, davam›zdan ald›¤›m›z güçle görevlerimizi
omuzlay›p kucaklayaca¤›z Komünistlerin en zor dönemde ve s›n›rl› olanaklarla ulaflt›klar›
teorik-taktik birikim elbetteki karfl›l›ks›z kalmayacakt›r. Türkiye’de küçük-burjuva sol
mezhepler dönemi sona ermekte, devrimci s›n›f partisi dönemi bafllamaktad›r.

Ekim Devrimi’nin 85, Partimiz TK‹P’nin 4. Kurulufl y›ldönümünü tüm coflku, inanç ve
ba¤l›l›kla selaml›yor, flehit yoldafllar›m›z›n an›s› önünde sayg›yla e¤iliyorum.

M. Abidin
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Emekçilerden gelen en küçük katk›y›
bile de¤erlendirebilmeliyiz
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Komünist hareketin
geldi¤i noktada dönüp geriye
bakt›¤›m›zda, en çok
zorland›¤›m›z alanlar›n
bafl›nda kitlelerle iliflkiyi
süreklilefltirebilmenin
geldi¤ini söyleyebiliriz.
Çal›flman›n kendi zorlu¤u ve
kitlelerin genel gerili¤i
nedeniyle dar bir çal›flma
alan›na s›k›flt›¤›m›z
görülebilir. Son genel seçim
çal›flmalar› ile ilgili
de¤erlendirmeler
okundu¤unda, bir an bunlar›n
afl›ld›¤› düflünülebilir. Ama
belirleyici olan bu iliflkilerle
sürekli bir diyalo¤un
sürdürülmesidir.

Bugün ülkedeki politik
tabloya bakt›¤›m›zda,
kitlelerin devrimci politikalara
henüz pek s›cak bakmad›¤›n›
görebiliriz. Genel gericilik
dalgas› tüm insanlar›n
üzerinde flu veya bu ölçüde
etki b›rakm›fl durumda.
Küçük-burjuva devrimci
ak›mlar›n, reformistlerin ve
dejenere dergi çevrelerinin
pratikte yapt›¤› hatalar›n da
kitlelerde bir k›r›lmaya neden
oldu¤unu söyleyebiliriz. Siz
gerçekte farkl› olsan›z bile
insanlar bugün için sizi de
ayn› kefeye koyup
yarg›lamaktad›r.

Peki biz komünistler
bugünkü tabloya bak›nca, en
küçük katk›y› nas›l örgütlü
güce kataca¤›z? Özellikle
bizde birçok yoldafl kitleleri
ele al›rken veya çevremizdeki
iliflkileri de¤erlendirirken

yan›lg›ya düflebiliyor.
Herkesten kendisinin
gösterdi¤i eme¤i
bekleyebiliyor. ‹nsanlar bunu
veremeyince bir k›r›lma
yaflanabiliyor. Yaflanan
k›r›lmalar ise o insanlarla
iliflkilerin sürdürebilirli¤ini
zora sokuyor. Böylesine bir
bak›fltan dolay› birçok iliflkiyi
kendi çevremizde
tutamad›¤›m›z› söyleyebiliriz.
Bu, seçim çal›flmas› içinde de
karfl› karfl›ya kald›¤›m›z temel
bir sorun. Bu konuda
yoldafllar›n çok daha dikkatli
olmas› gerekir. Biz
komünistler elbette insanlar›
gerili¤i ile kabul edip onlara
kay›ts›z flarts›z evet
diyemeyiz. O insan hakk›nda
düflüncelerimizi elbette
gerekti¤inde çok aç›k ve net
bir flekilde söylemeliyiz.
Sistem karfl›s›nda almas›
gereken tutumu önüne
aç›kl›kla koymal›y›z. Ama her
insan›n tam bir ç›k›fl
sergileyemedi¤inden hareketle
çal›flmaya sunabilece¤i katk›y›
de¤erlendirmekten de
kaç›nmamal›y›z.

Burada katk›y› sunacak
kiflinin kimli¤inin çok önemli
oldu¤unu belirtmeliyiz.
Özellikle iflçileri bu alanda
biraz daha zorlamal›y›z.
Onlar›n sunaca¤› katk›n›n
(bunun boyutlar› önemli
de¤ildir) apayr› bir anlam
ifade etti¤i aç›kt›r. E¤er bu
s›n›fsal zemini kaybedersek
genel yozlaflma içine
düflebiliriz.

Biz komünistlerin önünde
zorlu bir görev durmakta. Bu
dönemde bak›fl›m›z, en küçük
bir katk›y› devrim için
örgütlemek olmal›d›r. Tabii ki
insanlara yapabilece¤inden
daha fazlas›n› yapt›rmak için
gerekli çabay› harcar›z. Ama
onlarla iliflkiyi koparmak ve
onlar› bir köfleye atmak gibi
bir lükse sahip de¤iliz. Biz
genel politik çizgimizden
ödün vermeden, çevremizdeki
tüm insanlar›n katk›s›n› bu
alana yönlendirmeliyiz. Bunu
yaparken hareketi bir insana
benzetmeliyiz. ‹nsan›n tüm
hücreleri ve tek tek her bir
atomcu¤unun bir yer
tuttu¤unu unutmamal›y›z.

Peki insan›n her hücresi
ayn› çal›flma kapasitesine
sahip midir? Tabii ki hay›r,
genel bir deyifl vard›r; insan›n
neresi a¤r›rsa can› orad›r
diye. Tabii ki her bir
hücrenin önemli olmas›na
ra¤men as›l önemli olan
beyindir. ‹nsanlar birçok
hücreden yoksun
yaflayabilmektedir, ama beyin
olmadan yaflamak mümkün
olmaz. Tersten de sa¤lam ve
iyi bir insansa tüm hücreleri
çal›flan bir insan oldu¤u
aç›kt›r. Yani biz hareketi bir
insan olarak al›p, çok
önemsiz gibi görülen
hücreleri de bir arada
tutmal›y›z. Onun genel
tabloda bir yeri oldu¤unu her
zaman gözönünde
bulundurmal›y›z.

T. Y›ld›z



yoldafllarımızın yapaca¤ı çalıflmayı bofla
düflürmeme ve kiflisel güvenlikten öte örgütsel
güvenli¤i esas alma ilkesi olacak.
Yapaca¤ımız faaliyetler temelindeki görev
bölüflümünün de kiflilerin kaygılarını ve
geriliklerini beslememesine dikkat etmeliyiz.

- Bazı süreçlerde yaflandı¤ı gibi, kendi
faaliyet ve planlarımızın içinde bo¤ulmamalı,
dünyada, ülkede ve ilde geliflen ekonomik,
siyasal, politik süreçlere örgütlü bir tarzda
dahil olmalıyız. Bu bazen ildeki bir kitle
eylemi, basın açıklaması olur, bazen de baflka
bir fley. Zihnimizi bu tür geliflmelere açık
tutmalıyız. Aksi halde kendi dar sınırlarımızı
aflamaz, kendimizde ve çevremizde devrimci
kimli¤i gelifltirmede zorlanırız. Örgütlemeye
çalıfltı¤ımız iliflkilerimiz do¤al arkadafll›k
iliflkilerinin ötesine geçemez. Sınıf çalıflması
yürütüyorsak, bu çalıflmayı politik-pratik
süreçlere dahil edemezsek, dar ekonomik
çerçevede yürüyen bir çalıflmayla s›n›rlan›r›z.
K›sacas›, etkinlik ve eylemliliklere kendimizi
ve çevremizi katmaya çalıflmak temel bir
sorumlulu¤umuzdur.

- Sınıf ve kitle iliflkilerimiz gelifltikçe,
iflçi-kitle önderi olma niteli¤ini kazanmanın
yolu ve yöntemini ö¤renebilmeliyiz. Bizi
küçük-burjuva devrimcili¤inin sınıfsal
ufkundan ayıran iflçi sınıfı devrimcisi
olabilmemiz, sınıf çalıflmasında aldı¤ımız
yolla birlikte, kimli¤imizi bu çalıflma
içerisinde yo¤urabilmemize ba¤lıdır.
Unutmamalı ki, iflçi sınıfı partisinin iflçi sınıfı
içinde güç olabilmesi bir yan›yla da
kadrolarının ajitatörlerden, propagandacılardan
ve iyi örgütçülerden oluflabilmesine ba¤lıdır.
Kadro sorunları üzerine yazılmıfl metinleri
titizlikle incelemeliyiz.

- Çalıflma alanlarına dönük belirlenmifl
hedefler çerçevesinde, bu çalıflmada baflarılı
olabilmek için, kendi yayınlarımız baflta
olmak üzere temel yazılardan
faydalanabilmeliyiz. Örne¤in; sendikalaflma,
bülten, platform, kültür-sanat vs.

- Örgütlü mücadelemizde ve yo¤unlafltı¤ımız
alanlarda önümüzü açmanın yolu zihnimizin
açılmasından geçti¤inden, teorik çalıflmayı
ertelememeliyiz. Devrim mücadelesinde bütün
zorluklara ra¤men düflmeden ve sapmadan
yürüyebilmek için önümüzü iyi görmemiz
gerekiyor. Yolumuzu aydınlatacak olan,
bilimsel dünya görüflümüzdür.

- Çalıflma alanlarım›zda kolektifler/birimler
oluflturmalıy›z. Varolan birim ve kolektiflere
yeni yoldafllar›m›z› dahil etmeye çalıflmalıyız.
Bu konuda yoldafllarımıza güvenmeliyiz. Zira
örgütlü bir çalıflma bireysel de¤il kolektif
çaba ve çalıflmanın üzerinde yükselir.

- Oluflturulmufl kolektifler/birimler düzenli
bir araya gelebilmeli, alanlara dönük hedefler
belirlenmeli, planlar yapılmalıdır. Kolektif
toplantıları aksatılmamalı, program planlandı¤ı
gibi hayata geçirilmelidir. Aksi
ciddiyetsizliktir, örgütsel suçtur.

- Hayat boflluk tanımayaca¤ından,
dedikodu mekanizması, liberal savrulufllar,
bilinmemesi gerekenlerin dilden dile
dolaflması, yatay iliflkiler, laçkalıklar gibi
örgütlü yaflama aykırı sa¤lıksız geliflmeler,
örgütsel disiplinin olmadı¤ı yerlerde boy
gösterecektir. Örgütsel disiplini zedeleyecek
ve dejenere edecek yoz ve geri e¤ilimlere
asla izin vermemeliyiz.

- Çalıflma alanımızda anlamlı mesafeler
katetti¤imiz flu dönemde saflarımıza yoz
iliflkilerini taflımaya çalıflan bir takım
unsurlarla karflılaflmaktayız. Ne amaçla ve
nasıl organize edildi¤i tam olarak bilinmese
de arka arkaya gelen bu tip olaylara karflı
tahammülsüz olmalı, cepheden tavır almalıyız.
Kendi yoz ve dejenere iliflkilerini, ahlaki
çöküntülerini, saflarımızın çeperinde,
çevresinde bulunan bir takım insanların zaaflı
ve geri yanlarını kullanarak bünyemize
taflımaya, bulafltırmaya çalıflan bu tip insanlar
fliddetle saflarımızdan uzaklafltırılacaktır. Bu
gibi yoz unsurlarla, kendi zaaflarıyla kapı
aralayan iliflkilerimiz de fliddetle uyarılacak,
gerekirse iliflkilerimiz dondurulacaktır.

- Örgütsel disiplini, örgütsel güvenli¤i ve
örgütsel geliflimi sa¤layacak olan
oluflturulmufl ve oluflturulacak olan
kolektiflerdir. Yoldafllarımız bu konuda
dikkatli olmak ve devrimci uyanıklı¤ı
göstermek zorundadır. „Bilmiyordum, farkında
de¤ildim, bana söylenmemiflti...“ gibi
gerekçeler sorunun çözümünden uzak
yaklaflımlardır. Olumlu, olumsuz izlenimlere
iyi gözlemlerle de ulaflılabilir.

- Mücadelenin ihtiyaçlarına göre yeni
kurumsallaflmalar yaratıyoruz. Bu kurumlardan
etkin ve sonuç alıcı yararlanabilmek için
politik ihtiyaçları kadar ekonomik
ihtiyaçlarını da karflılayabilmeliyiz. Bunu

34  EK‹M  Sayı: 230



ancak kolektif bir özveriyle yapabiliriz.
Ayrıca bütün yoldaflların düzenli ba¤ıflları
dıflında düzenli aidatları olmalıdır.
Yoldafllarımızın bu sorumlulu¤u yerine
getirece¤ine inanıyoruz. Bundan çıkacak
sonuç, yoldafllarımızın örgütsel kavrayıfllarını
olumlu olumsuz açı¤a çıkaracaktır.

- Yanısıra oluflturulan kurumlarda elbette
ki, çay vs. fleylerin satıldı¤ı kantin olacaktır.
Ancak buraların zaman tüketilen apolitik
kafelere dönüfltürülmesine asla izin
verilmemelidir. Bunun için örgütsel disiplinin
yaflama geçirilmesi bir zorunluluk olarak
karflımıza çıkıyor.

- Merkezi ve yerel yayınların, kitapların
da¤ıtımı ve satıflında özel bir hassasiyet
göstermeliyiz. Bu konudaki eksikliklerimizi,
yapamadıklarımızı döne döne tartıflmalı,
kolektif ve birim toplantılarında özel bir
gündem olarak de¤erlendirmeliyiz. Çevre
iliflkilerimize örgütsel biçim verebilmemiz
açısından da yayınların bize sundu¤u olana¤ı
en iyi biçimde kullanmalıyız.

- Tabii ki bunu yapabilmek için
yayınlarımızı yazılarımızla beslememiz
gerekiyor öncelikle. Bu yazım ifline
çevremizdeki iliflkileri dahil etmeyi
unutmamalı, onları teflvik etmeliyiz.

- Önümüzdeki süreçte yeni güçler de
kazanaca¤ımızı bilerek, saflarımıza katılacak
bu yeni insanlara, yo¤rulabilecekleri bir
kültür birikimi oluflturmamız gerekiyor. Bu
konuda zaten bir gelenek yaratmıfl
durumdayız. Partimizin en iyi özelliklerini
kendilerinde cisimlefltiren flehit üç
yoldaflımızın bize bıraktı¤ı miras iflte bu
gelenektir. Bize sadece bu gelenekten
ö¤renmek ve yaflamımıza uyarlamak kalıyor.

- Yoldafllar arasındaki yoldafllık
iliflkilerinin, çevremizdeki insanlar üzerinde
yarataca¤ı olumlu etkinin olanakları
gözetilirse bu konuya vermemiz gereken
önem ayrıca hissedilmektedir. Bu nedenle
yoldafllar arasında yoldafl sıcaklı¤ını
yaratabilmek için uygun ortam ve durumlarda
birbirimize hitap fleklimiz ‘yoldafl’ olmalıdır.

- Yoldafllık iliflkimizi gelifltirebilmemiz
için elefltiri-özelefltiri mekanizmasını iyi
kullanabilmeliyiz. Yoldafllar devrimci, yapıcı
elefltirilere açık olmalı ve özelefltiri vermenin
bir erdem oldu¤unu unutmamalıdırlar. Ayrıca
kendisini elefltir(e)meyenlerin baflkalarına

yaptı¤ı elefltiriler sa¤lıklı ve sonuç alıcı
olmayaca¤ı gibi kendi yanlıfllarına hoflgörüyle
yaklaflanların baflkalarının yanlıfllarına
kızmaya, öfkelenmeye hakkı olmayaca¤ından
kendimizi sorgulamasını bilmeli, hatamız
ortaya çıkmadan fark edebilmeliyiz.

- Çevremizle ve yoldafllarımızla uyum
içinde olabilmek için önce karflımızdaki
insanların olumluluklarını görebilmeliyiz.
Sadece olumsuzluklarını gördü¤ümüz
insanlara tepki, giderek nefret biriktirmekten
baflka bir sonuca ulaflamayız. Bunun
sonucunda yıpranmıfl iliflkiler ortaya çıkar.
Kaldı ki devrimci kimli¤imizden kaynaklı
dıflımızdaki insanların olumluluklarını
keflfedebilmek, açı¤a çıkarabilmek bizim
görevimiz. Yürütece¤imiz sınıf-kitle
çalıflmasında mesafe katetmemizi sa¤layacak
bu yöntemi uygularken devrimi
kolaylafltıracak olanaklar kriterimiz olmalıdır.

- ‹zleyece¤imiz bu tarz belli bir esneklik
taflımakla beraber bu esnekli¤in dejenerasyon,
çürüme, yozlaflma vb. sistemin pisliklerine
karflı gösterilmesinden söz etmiyoruz.
Yıkmayı hedefledi¤imiz bu sistem gibi bütün
gerici, yoz de¤er yargılarını da hedef almalı,
bu de¤er yargılarının da düflmanımız
oldu¤unu unutmamalıyız.

- Bugün itibarıyla yoldafllarımız ve çevre
iliflkilerimiz fabrikalarda çalıflıyor olsa da
(kendimiz de dahil) küçük-burjuva
alıflkanlıklardan kurtuldu¤umuz anlamına
gelmiyor. Düzenin izlerini taflıyan ve bizi
mücadeleden alıkoymak için sinsi bir düflman
gibi bekleyen küçük-burjuva zaaflarımıza, iç
düflmanımıza karflı acımasız olmalı, davaya ve
yoldafllarımıza layık olmalıyız.

- En nihayetinde devrim davasını ciddiye
aldı¤ımız ve bütün samimiyetimizle u¤runa
tereddütsüz ölünen bu davaya, bayra¤ımızın
kızıllı¤ına leke düflürmeden sahip çıktı¤ımız
oranda devrime, yoldafllarımıza ve insanlı¤ın
nihai kurtuluflunu hazırlayan partimize
verdi¤imizi sözü tutabiliriz. Bundan dolayı
haklı davamıza yönelebilecek bütün fiziki ve
ahlaki düzen saldırılarını bedeller ödenerek
yaratılan direnifl gelene¤inin yeni kuflaklara
taflıyıcısı komünist militanlar olarak
püskürtmeli, flehit yoldafllarımızın gururlu
bakıfllarını hak etmeliyiz.

(Yerel bir çal›flma alan›nda kullan›lm›fl
bir iç metindir...)
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Amatör ruha evet, amatör
çal›flmaya hay›r!..

Yıllardır büyük bir özveri ve emekle
kesintisiz olarak sürdürülen il faaliyetimiz
artık yeni bir düzeye geldi. Ne devlet terörü,
ne saflarımızda sararıp düflenler, davaya sırt
çevirenler, ne de tasfiye rüzgarları bu kararlı
yürüyüflümüzü durdurabildi. Harcına alın
terimizi katarak ördü¤ümüz yapı inadına
yükseldi.

Yazılacaksa görkemli olması gereken bir
tarihin mimarları ve yapı iflçileriyiz flimdi.
fiehit yoldafllarımızın gururlu bakıfllarının
üzerimizde oldu¤unu düflünerek, asıl
sorumlulu¤umuzun yeni baflladı¤ının
bilincinde olmalıyız. Temeli sa¤lam atılmıfl
yapının yükselifline daha büyük istek ve
azimle destek vermeli, güç katmalıyız. El ve
beyin eme¤imizle yerlefltirece¤imiz yeni
tu¤lalar, yapıyı dost-düflman herkesin önünde
gösteriflli ve yıkılmaz kılacak.

Dün ters esen rüzgara karflı direniyorduk,
bugün rüzgarı arkamıza almanın zamanı geldi.
Hayatını akıflını de¤ifltirmek için, hayatın
kendi do¤al akıflına katıldık. Devrime do¤ru
akan bir ırma¤ın içindeyiz artık.

Geldi¤imiz yer, tüm bunlardan dolayı
amatörlü¤ü ve acemili¤i kaldıracak durumda
de¤il. Bir atılım sürecine girmifl oldu¤umuz
flu evrede, zindanlarda ölümüne yazılmıfl
direnifl manifestosunun coflkusu ve
sorumlulu¤una yakıflır atılganlıkla,
üstümüzdeki bu ataleti kaldırıp atmalı, daha
emin adımlarla yolumuza devam etmeliyiz.
Devrim davası bizden bu süreci
karflılayabilecek, ulafltı¤ımız potansiyeli heba
etmeyecek bir ciddiyet istiyor. Devrim
yürüyüflümüzü hızlandırdı¤ımız flu günlerdeki
fliarımız;

“Amatör ruha evet, amatör çal›flmaya

hay›r!” olmalıd›r.
Amatör ruha evet, çünkü; coflkumuzu

ondan alıyoruz...
Amatör ruha evet, çünkü; direncimizin

kayna¤ı...
Amatör ruha evet, çünkü; tenimizi

sarmalayan damarlarımızın akıflına güç ve
heyecan katıyor.

Amatör ruha evet, çünkü; “isyanın sınırı,
yaratıcılı¤ın sonu yok.”

Amatör ruha evet, çünkü; devrimci
yaratıcılı¤ımız ondan besleniyor.

Ve amatör çal›flmaya hay›r, çünkü;
“Amatör bir dünya için profesyonelce!”

‹flte bu yüzden;
- Açık çal›flmay› daha etkin kullanmaya

çalıfltı¤ımız yeni süreçte, rehavete
kapılmamak ve ufkumuzun kaybolmasını
engellemek için gizlilik kurallarına daha çok
özen göstermeli ve bu konuda ustalaflmalıyız.

- ‹llegalite kurallarını randevulara ve
kurumlara gitmeden önce uygulamalıyız.
Kurumlarda ve randevu yerlerinde illegalite
yapmak, devekuflu gülünçlü¤üne düflmek bir
yana, çevremizde panik ve güvensizlik
yaratır. (...)

- “Örgütsel güvenli¤i ciddiye almak,
devrimi ciddiye almaktır” ilkesine dayanarak
bu temel konu üzerine yazılan yazılardan ve
deneyimlerden yeniden yararlanmasını
bilmeliyiz.

- Güçlerimizin farklı çalıflma alanlarında
yo¤unlaflacak olmalarından kaynaklı pratik
faaliyete herkesin çıkması mümkün
olmamaktadır. Bu bir zenginli¤i ifade etmekle
birlikte pratik faaliyetin ilerletici
olanaklarından mahrum kalmak, geriletici de
olabilir. Devrimci kimli¤i gelifltirecek olan
devrimci faaliyettir. Bu faaliyet çeflitli
biçimlere bürünebilir. Yürüttü¤ümüz
faaliyetlere bu gözle bakmalı, atalete
düflmemeliyiz.

- Bazı pratik faaliyetlerin getirece¤i riskler
çalıflan ve farklı alanlarda yo¤unlaflacak olan
yoldaflların çalıflmalarının önünde engele
dönüflebilmekte. Bu noktada bütün bir
faaliyeti yoldafllar arasında paylafltırarak
uygun bir görevlendirme yapabilmeliyiz.
Burada dikkat edece¤imiz nokta,
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